
AD\913131FI.doc PE486.102v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2011/0282(COD)

24.9.2012

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta 
maaseudun kehittämiseen
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Valmistelija: Karin Kadenbach



PE486.102v02-00 2/82 AD\913131FI.doc

FI

PA_Legam



AD\913131FI.doc 3/82 PE486.102v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Yleistä
Käsiteltävänä oleva lainsäädäntöehdotus toiseen pilariin kuuluvasta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen on 
lähestymistavaltaan lupaava, koska siinä otetaan huomioon EU:n ilmastopolitiikan haasteet ja 
luodaan kannustimia kestävämmän maatalouden harjoittamiseen. Uudessa asetuksessa on 
annettava jäsenvaltioille soveltuvia välineitä ympäristöä koskevien, sosiaalisten ja 
taloudellisten haasteiden selvittämiseen. Useilla ehdotetuilla toimilla edistetään lajien 
monimuotoisuuden katoamisen torjumista, maaperän köyhtymisen pysäyttämistä ja 
pohjaveden laadun parantamista. 
Nyt toteutettavassa uudistuksessa ei saa hukata tilaisuutta mittavien muutosten tekemiseen. 
Jos näin ei tehdä, aiheutetaan vahinkoa sekä ympäristölle että EU:n viljelijöille ja 
veronmaksajille. Tästä syystä toinen pilari on erityisen tärkeä. Jäsenvaltioita on tuettava 
sellaisten hyvin suunniteltujen toimenpiteiden kehittämisessä, joilla kyetään vastaamaan 
ennakoivasti maaseutualueiden tarpeisiin. 

Julkishyödykkeiden tarjoaminen
Maatalouden ja maaseutualueiden on tehostettava toimiaan ilmasto- ja energiapolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian täytäntöön 
panemiseksi. Viljelijöitä, jotka ovat metsänhoitajien ohella tärkeimpiä maankäyttäjiä, on 
tuettava tässä asiassa, koska markkinoilta saatavat hinnat eivät vastaa näiden 
julkishyödykkeiden tarjoamisesta koituvia etuja. 

Ympäristöä koskevat vähimmäismenot
Ympäristötoimenpiteitä varten on säädettävä maaseutualueiden vähimmäismenoista, jotka 
kattavat maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet, Natura 2000 -verkoston ja hankkeet, 
jotka koskevat vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoa ja luonnonmukaisen 
maatalouden harjoittamista. On erittäin tärkeää, että luonnonmukaisuutta koskevat 
toimenpiteet ja niihin kytkeytyvät maatalouden luonnonmukaisuutta ja ympäristöä koskevat 
toimenpiteet asetetaan etusijalle maaseudun kehittämistä koskevissa EU:n ohjelmissa. 
Vähimmäismenot koituvat pitkällä aikavälillä EU:n kaikkien kansalaisten ja koko 
yhteiskunnan hyödyksi.

Luonnonmukainen maatalous ja luonnonarvoltaan merkittävät maatalousmaat
Luonnonmukainen maatalous ja luonnonarvoltaan merkittävät maatalousmaat ovat edistäneet 
merkittävästi kestävyyttä, ja siksi niitä on tuettava monialaisesti eri toimenpiteiden 
yhdistelmällä. Luonnonmukainen maatalous on esimerkiksi osoittanut voivansa sekä tuottaa 
suotuisia ympäristövaikutuksia että vakauttaa taloutta alkaen luonnon monimuotoisuuden
suojelusta ja parantamisesta, maaperän ja veden laadusta sekä ilmastonsuojelusta aina 
luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön. Etenkin luonnonmukaista maataloutta tukemalla 
voidaan luoda työpaikkoja, tuottaa julkishyödykkeitä ja lisätä laadukkaiden elintarvikkeiden 
tarjontaa.

Kestävyyden kustannuksella tapahtuvan riskienhallinnan rahoituksen kieltäminen
Toisen pilarin tavoitteena on maaseudun kestävä kehitys eli sillä on tarkoitus edistää 
"alueiden käytön ja ympäristön kannalta tasapainoisemman, ilmastoystävällisemmän ja 
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ilmastonmuutoksen paremmin kestävän sekä innovatiivisemman unionin maatalousalan 
kehittymistä". Tätä tavoitetta ei voida yhdistää riskienhallinnan rahoittamista koskeviin 
toimenpiteisiin. Tulojen vakauttamisesta on säädetty jo ensimmäisessä pilarissa, joten tätä 
periaatetta ei tarvitse enää kirjata toiseen pilariin. Jos riskienhallintaa varten otetaan käyttöön 
erityisiä toimenpiteitä, ne olisi vahvistettava ensimmäisessä pilarissa. Vaara siitä, että 
riskienhallinnan myötä ympäristön ja maaseudun kehittämisen kannalta tärkeät määrärahat 
päätyvät vakuutusalalle, on liian suuri.

Maaseudun kehittämisen edistäminen muualla kuin maataloudessa
Maaseudun paikallisen infrastruktuurin ja paikallisten peruspalvelujen kehittäminen on 
erittäin tärkeää, jotta maaseudun autioituminen saadaan pysäytettyä. Tähän kuuluu myös 
terveydenhuollon ja ennaltaehkäisyyn liittyvien järjestelyjen kehittäminen, joilla voitaisiin 
parantaa terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta. Eurooppa 2020 -strategian hengessä tuetaan 
myös laadukkaiden työpaikkojen luomista (lääkärit, apteekkarit, sairaanhoitajat jne.) ja siten 
parannetaan työllisyystilannetta.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 
palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen maataloudessa, 

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin 
edistämiseen maataloudessa, maa- ja 
metsätaloudesta riippuvaisten 
ekosysteemien palauttamiseen, 
säilyttämiseen ja parantamiseen, 
luonnonvarojen käytön tehostamiseen sekä 
vähähiiliseen talouteen siirtymiseen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
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elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Tässä 
tarkoituksessa olisi otettava huomioon 
tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

metsätaloudessa ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen, köyhyyden vähentämiseen ja 
talouden kehittämiseen maaseutualueilla. 
Tässä tarkoituksessa olisi otettava 
huomioon tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Perustelu

Toisen pilarin tavoitteena on tukea viljelijöitä tai luoda heille kannustimia heidän 
parantaessaan tilojensa ja yhteisöjensä ekologista sekä sosiaalista ja taloudellista 
kestävyyttä. Tämän vuoksi riskinhallintaa koskevien toimenpiteiden käyttöönotto ei olisi 
asianmukaista.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien täyttämisessä olisi 
otettava huomioon kestävä kehitys, 
saastuttaja maksaa -periaate sekä se, että 
unioni edistää ympäristön suojelua ja 

(6) Maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien täyttämisessä olisi 
otettava huomioon kestävä kehitys, 
saastuttaja maksaa -periaate sekä se, että 
unioni edistää ympäristön suojelua ja 
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parantamista perussopimuksen 11 ja 19 
artiklan mukaisesti. Koska vähintään 20 
prosenttia unionin talousarviosta pyritään 
käyttämään ilmastonmuutokseen liittyviin 
tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi annettava 
tietoja näiden tavoitteiden tukemisesta 
käyttäen komission hyväksymää 
menetelmää.

parantamista perussopimuksen 11 ja 
19 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi 
annettava tietoja siitä, miten ne aikovat 
toteuttaa biologista monimuotoisuutta 
koskevan strategian ja varmistaa, että 
ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet 
määritellään selvästi ja sisällytetään 
hyväksyttyyn menetelmään hankkeiden 
priorisointia varten.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tämän asetuksen mukaisilla toimilla 
olisi tuettava unionin muista 
rahoitusvälineistä rahoitettavia toimia sen 
sijaan, että ne olisivat päällekkäisiä 
niiden kanssa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin 
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava joko koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma 
tai joukko alueellisia ohjelmia. Kussakin 
ohjelmassa olisi täsmennettävä strategia 
maaseudun kehittämistä koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin 
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava joko koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma 
tai joukko alueellisia ohjelmia ottaen 
huomioon muun muassa alueiden 
ympäristön tilanne. Kussakin ohjelmassa 
olisi täsmennettävä strategia maaseudun 
kehittämistä koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. 
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prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin politiikkoja, 
erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Joukon 
alueellisia ohjelmia valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös 
kansallinen kehys, jolle ei ole olemassa 
erillistä talousarviomäärärahaa, 
helpottaakseen alueiden välistä 
koordinointia, kun kyseessä ovat 
maanlaajuiset haasteet.

Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin politiikkoja, 
erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 
että niiden kansalliset tai alueelliset 
ohjelmat ovat johdonmukaisia muiden 
kansallisten ohjelmien, kuten kansallisten 
uusiutuvaa energiaa käsittelevien 
toimintasuunnitelmien ja kansallisten 
metsäohjelmien, kanssa. Joukon 
alueellisia ohjelmia valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös 
kansallinen kehys, jolle ei ole olemassa 
erillistä talousarviomäärärahaa, 
helpottaakseen alueiden välistä 
koordinointia, kun kyseessä ovat 
maanlaajuiset haasteet.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
luonnonarvoltaan merkittäviin 
maatiloihin, vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen sekä 
ympäristöhaasteisiin vastaamiseen. 
Temaattisia alaohjelmia olisi käytettävä 
myös tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen, 
ilman että aiheutetaan kielteisiä 
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sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

yhteiskunnallisia ja ympäristöä koskevia 
vaikutuksia. Temaattisten alaohjelmien 
vaikutuksen tehostamiseksi jäsenvaltioille 
olisi annettava mahdollisuus soveltaa 
niihin sisältyviin tiettyihin tukitoimiin 
suurempaa tukiprosenttia.

Perustelu

Maatalouden säilyttäminen luonnonarvoltaan merkittävillä alueilla on EU:n tavoite siinä 
missä maaseudun kehittäminen ja biologinen monimuotoisuuskin. Jotta luonnonarvoltaan 
merkittävien alueiden maatalous voitaisiin säilyttää, on kuitenkin omaksuttava uudenlainen 
lähestymistapa. Tavoitteena olisi pidettävä, että laaditaan johdonmukainen ja tehokas 
strategia luonnonarvoltaan merkittävien alueiden maatalouden säilyttämiseksi koko EU:ssa. 
Luonnonarvoltaan merkittävien alueiden maatalouteen liittyvät haasteet eivät ole ainoastaan 
ympäristöön liittyviä: nämä maatalousjärjestelmät ovat erittäin haavoittuvia niin 
taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Jos saamme luonnonarvoltaan merkittävien alueiden 
maataloudelle asianmukaisen tuen, monet viljelijät pystyvät jatkamaan toimintaansa ja 
saamme pidettyä enemmän ihmisiä maaseutualueilla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Luonnonkatastrofit vahingoittavat 
maataloussektorin tuotantokykyä muita 
sektoreita enemmän. Tilojen 
säilyttämiseksi elinkelpoisina ja 
kilpailukykyisinä tällaisessa tilanteessa 
olisi myönnettävä tukea, jolla viljelijöitä 
autetaan palauttamaan katastrofien 
vahingoittamat maatalouden 
tuotantomahdollisuudet. Jäsenvaltioiden 
olisi myös varmistettava, ettei unionin 
(erityisesti riskienhallintaa koskevan 
toimenpiteen), kansallisten ja yksityisten 
korvausjärjestelmien yhdistämisestä 
aiheudu liian suuria vahingonkorvauksia.
Maaseuturahaston talousarviomäärärahojen 
tehokkaan ja vaikuttavan käytön 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 

(20) Luonnonkatastrofit vahingoittavat 
maataloussektorin tuotantokykyä muita 
sektoreita enemmän. Tilojen 
säilyttämiseksi elinkelpoisina ja 
kilpailukykyisinä tällaisessa tilanteessa 
olisi myönnettävä tukea, jolla viljelijöitä 
autetaan palauttamaan katastrofien 
vahingoittamat maatalouden 
tuotantomahdollisuudet. Jäsenvaltioiden 
olisi myös varmistettava, ettei unionin, 
kansallisten ja yksityisten 
korvausjärjestelmien yhdistämisestä 
aiheudu liian suuria vahingonkorvauksia. 
Maaseuturahaston talousarviomäärärahojen 
tehokkaan ja vaikuttavan käytön 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tämän 
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säädöksiä, jotka koskevat tämän 
toimenpiteen mukaisesti tukikelpoisten 
kustannusten määrittelemistä.

toimenpiteen mukaisesti tukikelpoisten 
kustannusten määrittelemistä.

Perustelu

Toisen pilarin tavoitteena on tukea viljelijöitä tai luoda heille kannustimia heidän 
parantaessaan tilojensa ja yhteisöjensä ekologista sekä sosiaalista ja taloudellista 
kestävyyttä. Tämän vuoksi riskinhallintaa koskevien toimenpiteiden käyttöönotto ei olisi 
asianmukaista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) On varmistettava asianmukainen 
yhdentäminen unionin kestävään 
energiapolitiikkaan maa- ja 
metsätaloustoiminnasta peräisin olevan 
biomassan tuotantoa koskevilla 
kestävyysnormeilla sekä lisäämällä 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä maataloudessa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Maaseutualueiden biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja 
lisäämiseksi on tärkeää, että maaseudun 
kehittämisellä edistetään Natura 2000 
-verkoston asianmukaista 
täytäntöönpanoa ottamalla käyttöön 
erityisiä välineitä hallintokäytäntöjen 
laatimiseksi ja toteuttamalla hankkeita, 
erityinen infrastruktuuri (ei-tuotannolliset 
investoinnit) mukaan luettuina. 
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Perustelu

Jotta voitaisiin lisätä biologista monimuotoisuutta maaseutualueilla, on ratkaisevan tärkeää, 
että maaseudun kehittäminen edistää omalta osaltaan Natura 2000 -verkoston täysimääräistä 
täytäntöönpanoa ja että maaseudun kehittämistä koskeva asetus vastaa verkoston tästä 
osasta. On varmistettava asetuksen yhteensovittaminen rakenneohjelmien (Euroopan 
aluekehitysrahasto, koheesiorahasto) ja LIFE-ohjelman kanssa, jotta voidaan varmistaa, että 
niiden tehtävät ovat toisiaan täydentäviä ja että kaikki Natura 2000 -verkoston tarpeet on 
otettu huomioon.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi 
lisäarvo, yhden toimenpiteen olisi katettava 
kaikenlainen tuki metsätalouden 
investointeja ja metsänhoitoa varten.
Tämän toimenpiteen olisi katettava 
metsävarojen lisääminen ja parantaminen 
metsittämällä maata ja luomalla 
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa 
laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 
ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen metsänomistajien taloudellisen 
ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi 
sekä tuottamattomat investoinnit, jotka 

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi 
lisäarvo, yhden toimenpiteen olisi katettava 
kaikenlainen tuki metsätalouden 
investointeja ja metsänhoitoa varten.
Tämän toimenpiteen olisi katettava 
metsävarojen lisääminen ja parantaminen 
metsittämällä maata ja luomalla 
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa 
laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 
ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen metsänomistajien ja 
metsätyöntekijöiden taloudellisen ja 
ympäristötehokkuuden parantamiseksi sekä 



AD\913131FI.doc 11/82 PE486.102v02-00

FI

parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa Tuki 
ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan. 
Metsäpaloja ehkäisevien toimien on 
liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä 
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun 
kyseessä on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä.

tuottamattomat investoinnit, jotka 
parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa. Tuki 
ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin, ja sen olisi oltava 
johdonmukaista ympäristötavoitteiden 
kanssa. Kaikilta sellaisilta metsiltä, jotka 
saavat rahoitusta maaseudun kehittämistä 
koskevista ohjelmista, olisi vaadittava 
metsänhoitosuunnitelma, johon on 
sisällytetty biologista monimuotoisuutta 
koskevia näkökohtia. Sen vuoksi olisi 
asetettava puun tuotantoa mutta ei muita 
metsätuotteita koskevia rajoituksia, joita 
sovelletaan tuensaajien kokoon ja 
oikeudelliseen asemaan. Metsäpaloja 
ehkäisevien toimien on liityttävä alueisiin, 
jotka jäsenvaltiot ovat luokitelleet 
keskisuuren tai suuren metsäpaloriskin 
alueiksi, ja toimien olisi mentävä teitä ja 
vesisäiliöitä pidemmälle ja sisällettävä 
myös nykyaikaistettuja perinteisiä 
käytäntöjä. Kaikkien ehkäisevien toimien 
olisi sisällyttävä pakollisina kaikkiin 
metsänhoitosuunnitelmiin, ja ne olisi 
esitettävä niiden suojelua käsittelevässä 
luvussa. Kun kyseessä on vahingoittuneen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksien 
palauttaminen, julkisen tiedeyhteisön on 
todettava virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
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jotka koskevat tiettyjen ympäristöä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä.

Tarkistus 10

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 
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 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöystävällisten julkisen sektorin 
hyödykkeiden ja palvelujen
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 maankäyttöön liittyvän
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista ja joissa otetaan huomioon 
ympäristön, maiseman ja sen 
ominaispiirteiden, luonnonvarojen, 
maaperän, biologisen monimuotoisuuden
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 
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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. 

transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät, 
metsänomistajat 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 
35 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 sekä Natura 2000 
-tukien ja vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten tukien, investointien, jotka 
parantavat metsän ekosysteemien 
kestävyyttä ja ympäristöarvoa, 
metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalvelujen ja metsien suojelun
yhteydessä. Olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, miten siirrytään 
maanviljelijöiden ja maanhoitajien 
tekemistä nykyisistä maatalouden 
ympäristö- ja ilmastositoumuksista 
tuleviin sitoumuksiin, ja tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon perustason 
muutos.

Perustelu

Menoille on jo säädetty vähimmäisaste, joka on 25 prosenttia. Tästä syystä vähimmäisastetta 
on tärkeää nostaa 25 prosentista 35 prosenttiin. Perustaso on laillinen "perusta", josta toisen 
pilarin mukaisia tukia voidaan ryhtyä laskemaan. Tästä syystä on tärkeää, että toisen pilarin 
yhteydessä toteutetaan toimia, jotka menevät lainsäädännön vähimmäisvaatimusten ja 
viherryttämisen edellyttämää pidemmälle (välttäen kaksinkertaiset tuet). Perustaso muuttuu 
viherryttämisen myötä, joten on tärkeää, että maatalouden ympäristö- ja ilmastotavoitteet 
menevät tätä perustasoa pidemmälle.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden 
vuoksi. Sen vuoksi tehokas riskienhallinta 
on viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä 
syystä olisi otettava käyttöön 
riskienhallintaa koskeva toimenpide, jolla 
viljelijöitä autetaan selviämään heille 
yleisimmistä riskeistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisella tuella katettaisiin 
viljelijöiden sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista 
taikka ympäristövahingosta. 
Toimenpiteeseen sisältyisi myös tulojen 
vakauttamisväline, joka muodostuu 
sijoitusrahastosta, josta tuetaan 
viljelijöitä, joiden tulot laskevat paljon. 
Sen varmistamiseksi, että viljelijöitä 
kohdellaan yhdenvertaisesti koko 
unionissa, ettei kilpailu vääristy ja että 
unionin kansainvälisiä velvollisuuksia 
noudatetaan, olisi säädettävä erityisistä 
edellytyksistä näiden toimenpiteiden 
mukaisen tuen myöntämiseksi. 
Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

Poistetaan.
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Perustelu

Toisessa pilarissa ei tarvitse säätää ylimääräisestä tulotuesta riskien varalta, sillä 
ensimmäinen pilari perustuu jo tulotukiin. Jos riskienhallintaan halutaan puuttua jossakin 
kohtaa säädöstekstissä, siihen olisi puututtava ensimmäisessä pilarissa. Toisen pilarin 
tavoitteena on tukea viljelijöitä maatilojensa ja yhteisöjensä ympäristöllisen, 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen kestävyyden lisäämisessä tai antaa heille kimmoke tähän. 
Tämän vuoksi kyseisten toimenpiteiden käyttöönotto ei olisi asianmukaista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
saavuttamisen edistämiseksi olisi 
perustettava eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
mahdollistamaan maatalouden innovointia 
koskevien toimien toteutukseen 
osallistuvien toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoituminen. Sitä olisi rahoitettava 
teknisestä avusta unionin tasolla.

(47) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
saavuttamisen edistämiseksi olisi 
perustettava eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
mahdollistamaan maatalouden innovointia 
koskevien toimien toteutukseen 
osallistuvien toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen, valtioista 
riippumattomien järjestöjen ja tutkijoiden 
verkostoituminen. Sitä olisi rahoitettava 
teknisestä avusta unionin tasolla.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

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 

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 
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ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä.

ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin maa- ja 
metsätalousalan kehittymistä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteilla ja prioriteeteilla on edistettävä maa- ja 
metsätalouden kilpailukykyä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

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:

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) luonnonvarojen kestävä hoito ja 
ilmastotoimet;

(2) luonnonvarojen kestävä hoito, johon 
sisältyvät vesi, maaperä, biologinen 
monimuotoisuus, energia sekä 
ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ja
kestävät viljelyjärjestelmät, jotka 
sopeutuvat ilmastonmuutoksen 
seurauksiin;
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) maataloustoiminnasta riippuvaisten 
paikallisyhteisöjen oikeudenmukainen ja 
asianmukainen elintaso.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

(b) maa- ja metsätalouden sekä 
tutkimuksen ja innovoinnin välisten 
yhteyksien vahvistaminen;

(b) maa- ja metsätalouden kestävien 
käytäntöjen sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin välisten yhteyksien 
vahvistaminen;

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) nuorille viljelijöille tarkoitettujen 
koulutus- ja tukijärjestelmien 
tehostaminen ja kehittäminen;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) alkutuottajien ottaminen paremmin 
mukaan elintarvikeketjuun 
laatujärjestelmien, paikallismarkkinoiden 
menekinedistämistoimien ja lyhyiden 
toimitusketjujen sekä tuottajaryhmien ja 

(a) alkutuottajien ja kuluttajien ottaminen 
paremmin mukaan elintarvikeketjuun 
laatujärjestelmien, paikallismarkkinoiden 
menekinedistämistoimien ja lyhyiden 
toimitusketjujen sekä tuottajaryhmien, 
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toimialakohtaisten organisaatioiden avulla; tuottaja-kuluttaja-ryhmien ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden avulla;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistäminen 
maataloudessa erityisesti seuraavilla 
aloilla:

(3) elintarvikeketjun organisoinnin 
edistäminen maataloudessa erityisesti 
seuraavilla aloilla:

(a) alkutuottajien ottaminen paremmin 
mukaan elintarvikeketjuun 
laatujärjestelmien, paikallismarkkinoiden 
menekinedistämistoimien ja lyhyiden 
toimitusketjujen sekä tuottajaryhmien ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden avulla;

(a) alkutuottajien ottaminen paremmin 
mukaan elintarvikeketjuun 
laatujärjestelmien, paikallismarkkinoiden 
menekinedistämistoimien ja lyhyiden 
toimitusketjujen sekä tuottajaryhmien ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden avulla;

(b) maatilojen riskienhallinnan 
tukeminen;

Perustelu

Toisessa pilarissa ei tarvitse säätää ylimääräisestä tulotuesta riskien varalta, sillä 
ensimmäinen pilari perustuu jo tulotukiin. Jos riskienhallintaan halutaan puuttua jossakin 
kohtaa säädöstekstissä, siihen olisi puututtava ensimmäisessä pilarissa. On tärkeää korostaa, 
että tavoite 4 on asetettu, jotta voitaisiin tarjota julkisen sektorin hyödykkeitä ja palveluja.

Tarkistus 22

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 metsätaloudesta riippuvaisten 
ekosysteemien palauttaminen, 
säilyttäminen ja parantaminen, 
agroekologiset ja 
peltometsätalousjärjestelmät ja 
asianmukaisen kotieläintuotannon 
edistäminen erityisesti siten, että 
keskitytään tarjoamaan julkisen sektorin
hyödykkeitä ja palveluja seuraavilla 
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aloilla:

Tarkistus 23

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 ja 
maatilojen geneettisen 
monimuotoisuuden, Natura 2000 -alueet ja 
luonnonarvoltaan merkittävät 
maatalousmaat mukaan luettuina, ja 
Euroopan maisemien tilan palauttaminen,
säilyttäminen ja kestävä käyttö;

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

(c) maan hoidon parantaminen; (c) maaperän rakenteen, sen eroosion ja 
äärimmäisten sääilmiöiden kestävyyden, 
hedelmällisyyden ja hoidon parantaminen;

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) asianmukainen kotieläintuotanto;

Perustelu

Asianmukainen kotieläintuotanto sisältää sekä eläinten hyvinvoinnin että eläinten terveyden. 
EU:ssa on tarpeen vahvistaa edelleen eläinten hyvinvointia ja terveyttä. Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti näin tehostettaisiin EU:n elintarviketuotantoa ja kohennettaisiin siten 
unionin kilpailukykyä. Asianmukaisella kotieläintuotannolla myös tarjotaan kuluttajille 
tuotteita, jotka on tuotettu resurssitehokkaalla ja kestävällä tavalla. Lisäksi eläinten terveys ja 
kansanterveys ovat yhteydessä toisiinsa (zoonoosit ja mikrobilääkeresistenssi).
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Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

(5) luonnonvarojen käytön tehostaminen
sekä vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta 
kestävään talouteen siirtymisen tukeminen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa erityisesti seuraavilla 
aloilla:

(5) maatalouden luonnonvarojen energiaa 
säästävän ja resurssitehokkaan käytön 
edistäminen sekä vähähiiliseen ja 
ilmastonmuutosta kestävään talouteen 
siirtymisen tukeminen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa 
erityisesti seuraavilla aloilla:

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

(a) vedenkäytön tehokkuuden 
parantaminen maataloudessa;

(a) vedenkäytön tehokkuuden ja 
kestävyyden parantaminen sekä veden 
säästäminen maataloudessa;

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

(b) energiankäytön tehokkuuden 
parantaminen maataloudessa ja 
elintarvikkeiden jalostuksessa;

(b) energian säästämisen edistäminen ja
energiankäytön tehokkuuden ja 
kestävyyden parantaminen maataloudessa 
ja elintarvikkeiden jalostuksessa;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) uusiutuvien energialähteiden, 
sivutuotteiden, jätteiden, tähteiden ja 
muiden kuin elintarviketuotantoon 
käytettävien raaka-aineiden tarjonnan ja 
käytön helpottaminen biotaloudessa;

(c) uusiutuvien energialähteiden, 
sivutuotteiden, jätteiden, tähteiden ja 
muiden kuin elintarviketuotantoon 
käytettävien raaka-aineiden tuotannon, 
paikallisen tarjonnan ja käytön 
helpottaminen biotaloudessa;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) monipuolistamisen, uusien 
pienyritysten perustamisen ja työpaikkojen 
luomisen helpottaminen;

(a) monipuolistamisen, uusien 
pienyritysten perustamisen, olemassa 
olevien pienyritysten kehittämisen ja 
työpaikkojen luomisen helpottaminen;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki prioriteetit edistävät innovointia, 
ympäristöä sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista 
koskevien monialaisten tavoitteiden 
toteutumista.

Kaikki prioriteetit edistävät innovointia, 
ympäristöä, kansanterveyttä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen
sopeutumista koskevien monialaisten 
tavoitteiden toteutumista ja varmistavat 
samalla eläinten hyvinvoinnin korkean 
tason.

Perustelu

Perussopimuksen 13 artiklassa säädetään, että EU ottaa eläinten hyvinvoinnin 
täysimääräisesti huomioon laatiessaan ja pannessaan täytäntöön maatalouspolitiikkaa; EU:n 
olisi huolehdittava siitä, että kasvihuonekaasujen päästöjä vähentävät innovatiiviset 
tuotantotekniikat ja -menetelmät eivät vaikuta kielteisesti tuotantoeläinten hyvinvointiin.

Tarkistus 32
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johdonmukaisuus maaseuturahaston 
tuen ja Euroopan maatalouden 
tukirahastosta rahoitettujen toimenpiteiden 
kanssa on varmistettava.

1. Johdonmukaisuus maaseuturahaston 
tuen ja Euroopan maatalouden 
tukirahastosta tai muista unionin 
rahoitusvälineistä rahoitettujen 
toimenpiteiden kanssa on varmistettava.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) ympäristöä koskeviin haasteisiin 
vastaaminen;

Perustelu

Euroopan elintarvike- ja maatalousalaa kohtaavat haasteet – joita vastaavat unionin 
prioriteetit 4 ja 5 – olisi osoitettava selkeästi jäsenvaltioille siten, että näitä kannustetaan 
käynnistämään ympäristöhaasteita koskevia alaohjelmia, jotta voidaan puuttua esimerkiksi 
biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja lisäämiseen, vesistöjen suojeluun sekä 
terveeseen maaperään liittyviin yhä kasvaviin ongelmiin.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

(b b) luonnonarvoltaan merkittävien 
alueiden maatalousjärjestelmät;

Perustelu

Euroopan elintarvike- ja maatalousalaa kohtaavat haasteet – joita vastaavat unionin 
prioriteetit 4 ja 5 – olisi osoitettava selkeästi jäsenvaltioille siten, että näitä kannustetaan 
käynnistämään ympäristöhaasteita koskevia alaohjelmia, jotta voidaan puuttua esimerkiksi 
biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja lisäämiseen, vesistöjen suojeluun sekä 
terveeseen maaperään liittyviin yhä kasvaviin ongelmiin.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Analyysi on jäsennettävä maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaisesti. Ympäristöä, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista sekä innovointia koskevat 
erityistarpeet on arvioitava ottaen 
huomioon kaikki maaseudun kehittämistä 
koskevat unionin prioriteetit, jotta näillä 
kolmella alalla löydettäisiin 
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja kunkin 
prioriteetin tasolla;

Analyysi on jäsennettävä maaseudun 
kehittämistä ja ympäristöä koskevien 
unionin prioriteettien mukaisesti, ja sen 
perustana olisi käytettävä kaikkia nykyisiä 
ympäristösäädöksiä ja tietoja. Ympäristöä, 
biologista monimuotoisuutta ja 
luonnonvaraisia eläimiä, vesihuoltoa ja 
maan hoitoa, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä 
innovointia koskevat erityistarpeet on 
arvioitava ottaen huomioon kaikki 
maaseudun kehittämistä koskevat unionin 
prioriteetit, jotta molemmilla aloilla 
löydettäisiin tarkoituksenmukaisia 
ratkaisuja kunkin prioriteetin tasolla;

Perustelu

Erityisten toimenpiteiden suunnittelu on vaikeampaa, jos ei ole tehty perusteellista SWOT-
analyysiä. Lisäksi Euroopan komissio arvioi, että ympäristölainsäädännön laiminlyönti 
aiheuttaa vuositasolla 50 miljardin euron terveys- ja ympäristökustannukset. 
Luonnonarvoltaan merkittävien maatalousmaiden säilyttäminen ja tukeminen on ratkaisevan 
tärkeää biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi myös Natura 
2000 -alueiden ulkopuolella, minkä vuoksi se olisi mainittava erikseen.

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

i) siihen sisältyy ohjelmaan sisältyvien 
maaseudun kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien kannalta katsottuna 
merkitykselliset yhdistelmät toimenpiteitä, 
jotka ovat linjassa a alakohdassa 
tarkoitetun ennakkoarvioinnin ja b 
alakohdassa tarkoitetun analyysin kanssa;

i) siihen sisältyy ohjelmaan sisältyvien 
maaseudun kehittämistä koskevien 
kaikkien unionin prioriteettien kannalta 
katsottuna merkitykselliset yhdistelmät 
toimenpiteitä, jotka ovat linjassa 
a alakohdassa tarkoitetun 
ennakkoarvioinnin ja b alakohdassa 
tarkoitetun analyysin kanssa, jotta voidaan 
vastata maailmanlaajuisiin ympäristö- ja 
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ilmastohaasteisiin; jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon tämän asetuksen 29, 
30, 31, 34 ja 35 artiklassa tarkoitetut 
toimenpiteet maaseudun 
kehittämisohjelmiaan laatiessaan;

Perustelu

Unionin prioriteeteissa 4 ja 5 näkyy selvästi se, että Euroopan maatalouskäytännöissä 
tarvitaan tulevaisuudessa selkeä suunnanmuutos kohti kestävämpiä vaihtoehtoja. Tästä syystä 
on ratkaisevan tärkeää, että maatalouden ympäristö- ja ilmastolainsäädännön, 
luonnonmukaista maataloutta ja Natura 2000 -verkostoa koskevan lainsäädännön ja 
vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset sekä eläinten hyvinvointiin liittyvät toimet ovat 
pakollisia toimia kaikissa EU:n maaseudun kehittämistä koskevissa ohjelmissa, jotta voidaan 
kokonaisvaltaisesti parantaa ekologista laatua ja varmistaa kilpailukyky ja taloudellinen 
kestävyys jäsenvaltioissa ja niiden kesken.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) ohjelmaan sisältyy 
tarkoituksenmukainen lähestymistapa 
innovointiin, ympäristöön, Natura 2000 -
alueiden erityistarpeet mukaan luettuina, 
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen;

iv) ohjelmaan sisältyy 
tarkoituksenmukainen lähestymistapa 
innovointiin, ympäristöön, Natura 2000 
-alueiden sekä luonnonarvoltaan 
merkittävien maatalousmaiden ja 
luonnonmukaisen maatalouden
erityistarpeet mukaan luettuina, sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen;

Perustelu

Erityisten toimenpiteiden suunnittelu on vaikeampaa, jos ei ole tehty perusteellista 
SWOT-analyysiä. Lisäksi Euroopan komissio arvioi, että ympäristölainsäädännön 
laiminlyönti aiheuttaa vuositasolla 50 miljardin euron terveys- ja ympäristökustannukset. 
Luonnonarvoltaan merkittävien maatalousmaiden säilyttäminen ja tukeminen on ratkaisevan 
tärkeää biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi myös Natura 
2000 -alueiden ulkopuolella, minkä vuoksi se olisi mainittava erikseen.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – m alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(m) selvitys siitä, miten ohjelma täydentää 
muista yhteisen maatalouspolitiikan ja 
koheesiopolitiikan välineistä sekä 
EMKR:sta rahoitettuja toimenpiteitä;

(m) selvitys siitä, miten ohjelma täydentää 
muista yhteisen maatalouspolitiikan ja 
koheesiopolitiikan välineistä sekä 
EMKR:sta rahoitettuja toimenpiteitä, sekä 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
IV osastossa mainittujen 
rahoitusvälineiden soveltamisesta;

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan yhteistä strategista viitekehystä koskevan asetuksen IV osastoon, 
jossa esitellään erilaisia rahoitusvälineitä. IV osastoon viitataan sen varmistamiseksi, että 
näitä välineitä voidaan käyttää myös maaseudun kehittämiseen (esim. uudelleen käytettävissä 
olevilla varoilla toimivat rahastot).

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

(p a) Jäsenvaltioiden on ainakin 
säilytettävä tuki samalla tasolla kuin 
ohjelmakaudella 2007–2013 ja käytettävä 
vähintään 35 prosenttia kutakin 
maaseudun kehittämisohjelmaa 
koskevasta maaseuturahaston 
kokonaisrahoituksesta
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen sekä kestävään 
maankäyttöön maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotukien, luonnonmukaisen 
maatalouden tukien sekä Natura 2000 
-tukien ja vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten tukien alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita 
tai muita erityisrajoitteita, maksettavien 
tukien, investointien, jotka parantavat 
metsän ekosysteemien kestävyyttä ja 
ympäristöarvoa, metsätalouden 
ympäristö- ja ilmastopalvelujen ja metsien 
suojelun yhteydessä.
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Perustelu

Nykyisellä ohjelmakaudella on jo säädetty menojen vähimmäisasteesta, joka on 25 prosenttia 
toimintalinjan 2 osalta. Ei pitäisi jatkaa samalla tasolla, vaan vähimmäisaste olisi nostettava 
35 prosenttiin. Kaikki ympäristöä koskevat erityistoimenpiteet (energiakasvien erityistuki, 
luonnonmukainen maatalous, Natura 2000, vesipolitiikan puitedirektiivi, metsäympäristö 
jne.) olisi otettava mukaan. Ympäristöä koskevia muita kuin erityisiä toimenpiteitä 
(epäsuotuisten alueiden järjestelmä) ei kuitenkaan pitäisi ottaa huomioon.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – p a – p c alakohdat (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(p a) kynnysarvo, jota suurempien 
metsätilojen on tuen saamiseksi 
toimitettava metsänhoitosuunnitelma tai 
vastaava väline, sekä valitut biologista 
monimuotoisuutta koskevat toimet, jotka 
on sisällytettävä 
metsänhoitosuunnitelmaan;
(p b) sellaisten alueiden ja maatyyppien 
nimeäminen, jotka voidaan metsittää 
biologiseen monimuotoisuuteen, 
ympäristöön tai niittyihin kohdistuvien 
haittavaikutusten välttämiseksi;
(p c) hyvien metsänhoitokäytäntöjen 
vähimmäisvaatimukset, joihin metsiä 
koskeviin toimenpiteisiin maaseudun 
kehittämisasetuksen perusteella 
myönnettävä tuki perustuu.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki voi myös kattaa lyhytaikaisen 
tilanhoitoa koskevan vaihdon ja 
tilavierailut.

Tuki voi myös kattaa lyhytaikaisen tilan-
ja metsänhoitoa koskevan vaihdon ja 
tilavierailut.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) auttaa viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
hyödyntämään neuvontapalveluja tilansa, 
yrityksensä ja/tai investointinsa 
taloudellisen ja ympäristötehokkuuden 
parantamisessa sekä niiden 
ilmastoystävällisyyden ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyden 
parantamisessa;

(a) auttaa viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
hyödyntämään neuvontapalveluja tilansa, 
yrityksensä ja/tai investointinsa 
taloudellisen ja ympäristötehokkuuden 
parantamisessa sekä niiden 
ilmastoystävällisyyden, eläinten 
hyvinvoinnin ja ilmastonmuutoksen 
kestävyyden parantamisessa sekä auttaa 
viljelijöitä heidän tuotteidensa 
jalostamisessa ja markkinoinnissa;

Perustelu

Jotta noudatetaan vuosiksi 2012–2015 laadittua uutta eläinten hyvinvointia koskevaa 
strategiaa, jossa säädetään yhteisvaikutuksen lisäämistä YMP:n kanssa, eläinten hyvinvointi 
olisi otettava kaikilta osin huomioon neuvontapalveluissa myös kestävän viljelyn 
täysimittaisena osana.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistää neuvojien koulutusta. (c) edistää neuvojien koulutusta erityisesti 
kehittyneiden kestävien 
viljelyjärjestelmien, kuten 
luonnonmukaisen maatalouden, 
edistämiseksi.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille 
että yksityisille elimille.

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille 
että yksityisille elimille samoin kuin 
osuuskunnille.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava vähintään 
yksi seuraavista:

4. Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava seuraavat:

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa maatalouden neuvontapalvelujen tuloksekkuus, kaikilla 
jäsenvaltioilla on oltava pääsy kattaviin tietoihin, jotta voidaan tukea siirtymistä kohti 
kestävämpiä maatalouskäytäntöjä. Luonnonmukaisella maataloudella on hyvät 
mahdollisuudet mennä ympäristö- ja ilmastovaatimuksia pidemmälle ja edistää kestävää 
maataloustuotantoa. Siirtyminen luonnonmukaiseen maatalouteen on merkittävä sitoumus ja 
edellyttää uutta tietämystä. Tästä syystä luonnonmukainen maatalous on nimenomaisesti 
tunnustettava ainakin erityisten rakennesopeutusvarojen yhteydessä.
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yksi tai useampi asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvussa säädetty 
lakisääteinen hoitovaatimus ja/tai hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus;

(a) asetuksen (EU) N:o HR/2012 
VI osaston I luvussa säädetyt lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa maatalouden neuvontapalvelujen tuloksekkuus, kaikilla 
jäsenvaltioilla on oltava pääsy kattaviin tietoihin, jotta voidaan tukea siirtymistä kohti 
kestävämpiä maatalouskäytäntöjä. Luonnonmukaisella maataloudella on hyvät 
mahdollisuudet mennä ympäristö- ja ilmastovaatimuksia pidemmälle ja edistää kestävää 
maataloustuotantoa. Siirtyminen luonnonmukaiseen maatalouteen on merkittävä sitoumus ja 
edellyttää uutta tietämystä. Tästä syystä luonnonmukainen maatalous on nimenomaisesti 
tunnustettava ainakin erityisten rakennesopeutusvarojen yhteydessä.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jäsenvaltioiden määrittelemien 
pientilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehittäminen, ainakin kun 
kyseessä ovat sellaiset tilat, jotka kuuluvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään; tai

(d) ainakin asetuksessa (EY) N:o 
834/2007 tarkoitetun luonnonmukaisen 
maatalouden sekä jäsenvaltioiden 
määrittelemien pientilojen, ainakin kun 
kyseessä ovat sellaiset tilat, jotka kuuluvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään,
kestävä kehittäminen, 
ympäristötehokkuus ja taloudellinen 
toiminta; tai

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa maatalouden neuvontapalvelujen tuloksekkuus, kaikilla 
jäsenvaltioilla on oltava pääsy kattaviin tietoihin, jotta voidaan tukea siirtymistä kohti 
kestävämpiä maatalouskäytäntöjä. Luonnonmukaisella maataloudella on hyvät 
mahdollisuudet mennä ympäristö- ja ilmastovaatimuksia pidemmälle ja edistää kestävää 
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maataloustuotantoa. Siirtyminen luonnonmukaiseen maatalouteen on merkittävä sitoumus ja 
edellyttää uutta tietämystä. Tästä syystä luonnonmukainen maatalous on nimenomaisesti 
tunnustettava ainakin erityisten rakennesopeutusvarojen yhteydessä.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa yksittäisten viljelijöiden ja 
tuottajaryhmien tai 
tuottajaorganisaatioiden liittymisen 
seuraaviin:

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tällaisissa järjestelmissä valmistettavien 
lopputuotteiden erityisyys johtuu selkeistä 
velvoitteista, joiden avulla voidaan taata

i) tällaisissa järjestelmissä valmistettavien 
lopputuotteiden erityisyys johtuu selkeistä 
velvoitteista, joiden avulla voidaan taata

- tuotteen erityiset ominaisuudet, tai – tuotteen erityiset ominaisuudet, tai

- erityiset viljely- tai tuotantomenetelmät, 
tai

– erityiset viljely- tai tuotantomenetelmät 
sekä ympäristöystävällinen maatalous, tai

- kansanterveyden, eläinten tai kasvien 
terveyden, eläinten hyvinvoinnin tai 
ympäristönsuojelun kannalta huomattavasti 
laadukkaampi lopputuote kuin mitä 
kaupallista hyödykettä koskevissa 
standardeissa vaaditaan;

– kansanterveyden, eläinten tai kasvien 
terveyden, eläinten hyvinvoinnin tai 
ympäristönsuojelun kannalta mutta 
samalla myös luonnonvarojen kestävän 
käytön, hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen ja GMO-vapauden ansiosta
huomattavasti laadukkaampi lopputuote 
kuin mitä kaupallista hyödykettä 
koskevissa standardeissa vaaditaan;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– lyhyet ja paikalliset elintarvikeketjut, tai

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) maataloustuotteiden vapaaehtoiset 
sertifiointiohjelmat, joiden jäsenvaltiot 
ovat tunnustaneet olevan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia koskevia 
parhaista käytäntöjä koskevien EU:n 
suuntaviivojen mukaisia.

(c) maataloustuotteiden vapaaehtoiset 
sertifiointiohjelmat, joiden jäsenvaltiot 
ovat tunnustaneet olevan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia koskevia
parhaista käytäntöjä koskevien EU:n 
suuntaviivojen mukaisia, lukuun ottamatta 
ohjelmia, joilla sertifioidaan vain 
lakisääteisten vähimmäisvaatimusten 
täyttyminen.

Perustelu

Ei ole hyväksyttävää myöntää julkisia varoja sen varmistamiseen, että lainsäädäntöä 
noudatetaan. Maaseudun kehittämistukia olisi annettava vain julkisten hyödykkeiden 
tuotantoon, jossa noudatetaan esimerkiksi huomattavasti tiukempia eläinten hyvinvointia tai 
ympäristöä koskevia standardeja.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investointi fyysiseen omaisuuteen Investointi fyysiseen omaisuuteen 
kestävän, terveyttä edistävän sekä 
ilmaston ja eläinten hyvinvoinnin 
kannalta myönteisen tuotannon 
varmistamiseksi
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat merkittävästi 
maataloustoimintaa, kun arvioidaan 
kestävyyttä, terveyshyötyjä sekä ilmaston 
ja eläimet huomioon ottavaa tuotantoa;

Tarkistus 54

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

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää 
ympäristöystävällistä infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energiansäästö ja energia- ja vesihuolto 
mukaan luettuina, prioriteettien 4 ja 5 
mukaisesti; tai

Tarkistus 55

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, 
ympäristöystävälliseen/luonnonmukaisee
n maatalouteen ja eläinten suojeluun tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen sekä direktiivien 
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2009/147/EY, 92/42/ETY ja 2000/60/EY 
täytäntöönpanoon liittyviin sitoumuksiin, 
alustavat tutkimukset ja 
toteutettavuustutkimukset mukaan lukien;
näihin katsotaan kuuluviksi myös 
investoinnit 17 artiklassa tarkoitettuihin 
erityisiin laatujärjestelmiin.
(d a) ovat tuottamattomia investointeja, 
jotka ovat välttämättömiä edellä 
mainituissa direktiiveissä säädettyjen 
pakollisten vaatimusten noudattamiseksi.

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) koskevat biologisen torjunnan, 
esimerkiksi luontaisten vihollisten ja 
luonnollisten kasvinvahvistajien, käyttöä 
tuholaisten ja tuholaisten vaikutusten 
vähentämiseksi ja hillitsemiseksi, jos 
kyseiset toimet tulevat vuositasolla 
kalliimmiksi kuin niiden kemialliset 
vastineet.

Perustelu

Fyysisistä investoinneista voi olla suurta haittaa, jos niitä ei tasapainoteta ympäristötakuilla. 
Biologinen torjunta ei ole nykyään riittävän kilpailukykyinen tavanomaisiin torjunta-aineisiin 
verrattuna. Kyseessä on kuitenkin todella innovatiivinen keino, jolla voidaan vähentää 
torjunta-aineiden käyttöä säilyttäen samalla tehokas tuholaistorjunta.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 

Poistetaan.
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suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Metsätalousmaahan tehtäviin 
investointeihin myönnettävän tuen 
saamisen edellytyksenä ohjelmaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden määrittämää 
tiettyä kokoa suurempien metsätilojen 
osalta on sellaisen 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen, joka sisältää 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
toimia. Kyseisten biologista 
monimuotoisuutta koskevien toimien olisi 
oltava kestävän metsänhoidon mukaisia, 
sellaisena kuin se määriteltiin vuonna 
1993 pidetyssä Euroopan metsien 
suojelun ministerikokouksessa 
(jäljempänä 'kestävä metsätalous').

Perustelu

Erityisesti metsätalousmaahan tehtävät investoinnit voivat vaikuttaa erittäin kielteisesti 
biologiseen monimuotoisuuteen.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
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Luonnonkatastrofien ja muiden 
katastrofien vahingoittamien 
maatalouden tuotantomahdollisuuksien 
palauttaminen ja aiheellisten ennalta 
ehkäisevien toimien käyttöönotto
1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa
(a) investoinnit ennalta ehkäiseviin 
toimiin, joiden tavoitteena on lieventää 
mahdollisten luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien seurauksia;
(b) investoinnit luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien vahingoittaman 
maatalousmaan kunnostamiseksi ja sen 
vahingoittamien 
tuotantomahdollisuuksien 
palauttamiseksi.
2. Tuki myönnetään viljelijöille tai 
viljelijäryhmille. Tuki voidaan myöntää 
myös julkisille yhteisöille, jos tällaisten 
yhteisöjen investoinnin ja maatalouden 
tuotantomahdollisuuksien välillä on 
osoitettavissa yhteys.
3. Edellä 1 kohdan b alakohdan mukaisen 
tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset toteavat virallisesti, että 
luonnonkatastrofi on tapahtunut ja että 
tämä katastrofi tai neuvoston direktiivin 
2000/29/EY mukaisesti kasvitaudin tai 
tuholaisen hävittämiseksi taikka niiden 
leviämisen estämiseksi toteutetut 
toimenpiteet ovat tuhonneet vähintään 30 
prosenttia alueen maatalouden 
tuotantomahdollisuuksista.
4. Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
myönnetä luonnonkatastrofista tai muista 
katastrofeista johtuviin tulonmenetyksiin.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden 
kansallisten tai unionin tukivälineiden 
taikka yksityisten vakuutusjärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liian suuria 
korvauksia.
5. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisen 
tuen enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I. Enimmäisprosenttia ei 
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sovelleta yhteisiin hankkeisiin, joihin 
osallistuu useampi kuin yksi tuensaaja.
6. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tämän toimenpiteen 
mukaisesti tukikelpoisten kustannusten 
määrittelemistä.

Perustelu

Tämä toimenpide ei ole ohjelman tavoitteiden mukainen ja muodostaa selvästi 
tulotukitoimenpiteen. Lisäksi vakuutuskysymykset olisi käsiteltävä markkinoilla eikä 
veronmaksajien rahoilla. Sen vuoksi se kuuluu pikemminkin ensimmäiseen pilariin kuin 
toiseen pilariin.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisen 
tuen edellytyksenä on 
liiketoimintasuunnitelman esittäminen. 
Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen 
on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa 
tuen myöntämisestä annetun päätöksen 
päivämäärästä.

Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisen 
tuen edellytyksenä on 
liiketoimintasuunnitelman, johon sisältyy 
ympäristötehokkuuden parantamista 
koskeva vaikutustenarviointi, esittäminen. 
Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen 
on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa 
tuen myöntämisestä annetun päätöksen 
päivämäärästä.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
asianomaisten maaseutualueiden 
sosiaaliset ja ympäristöolot, ennen kuin 
ne ottavat käyttöön tämän toimenpiteen.
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Perustelu

On mahdollista, että tätä tilatoiminnan ja yritystoiminnan kehittämistä koskevaa 
toimenpidettä käytetään paljon maatalouden yritystoiminnan ja maaseutualueiden rakenteen 
uudistamiseen eri puolella Eurooppaa. Jotta voitaisiin varmistaa, että tilatoiminnan ja 
yritystoiminnan kehittäminen olisi sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullista ja 
lisäisi taloudellista elinkelpoisuutta, hyödyttäisi ympäristöä ja edistäisi maaseutuyhteisöjen 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, jäsenvaltioiden on käsiteltävä selkeästi rakenneuudistuksen 
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit;

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit, erityisesti 
terveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn 
liittyvät järjestelyt;

Perustelu

Eurooppa 2020 -strategian hengessä voidaan luoda laadukkaita työpaikkoja (lääkärit, 
apteekkarit, sairaanhoitajat jne.) ja tätä kautta nostaa työllisyysastetta. Lisäksi ehdotuksella 
varmistetaan mahdollisuus käyttää terveydenhuoltopalveluja alueilla.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
koskee vain pieninfrastruktuureja, jotka 
kukin jäsenvaltio määrittelee ohjelmassaan. 
Maaseudun kehittämisohjelmiin voi 
kuitenkin sisältyä tätä sääntöä koskevia 
erityisiä poikkeuksia, kun kyseessä ovat 
laajakaistaan ja uusiutuviin 
energialähteisiin tehtävät investoinnit. 

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
koskee pieninfrastruktuureja, jotka kukin 
jäsenvaltio määrittelee ohjelmassaan. 
Maaseudun kehittämisohjelmiin voi 
kuitenkin sisältyä tätä sääntöä koskevia 
erityisiä poikkeuksia, kun kyseessä ovat 
laajakaistaan, terveydenhuoltoon ja 
ennaltaehkäisyyn liittyviin järjestelyihin ja 
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Tällöin on vahvistettava selkeät perusteet 
täydentävyyden varmistamiseksi muiden 
unionin välineiden mukaisen tuen kanssa.

uusiutuviin energialähteisiin tehtävät 
investoinnit, lukuun ottamatta sellaista 
biomassaa, biokaasua ja maaperään 
perustuvia biopolttoaineita, jotka eivät ole 
kestäviä. Tällöin on vahvistettava selkeät 
perusteet täydentävyyden varmistamiseksi 
muiden unionin välineiden mukaisen tuen 
kanssa.

Perustelu

Muutaman viime vuoden aikana on saatu paljon uusia todisteita siitä, että biomassa ja 
maaperään perustuvat biopolttoaineet voivat suurina määrinä käytettyinä olla kestämättömiä. 
Tästä syystä on tärkeää korostaa, että kaikki uusiutuvia energiamuotoja koskevat 
suurhankkeet eivät ole hyödyllisiä eivätkä kestäviä.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Biologisen monimuotoisuuden lisääminen 
maaseutualueilla
1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa
(a) Natura 2000 -alueita ja muita
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita 
koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien 
laatimisen ja päivittämisen, mukaan 
luettuina maaseutualueisiin liittyvät 
toimintasuunnitelmat lajien 
suojelemiseksi;
(b) luonnonperinnön säilyttämistä, 
kunnostamista ja parantamista koskevat 
tutkimukset, ympäristötietoisuutta lisäävät 
toimet ja investoinnit, esimerkiksi toimet, 
joilla palautetaan tai luodaan jokia tai 
muita pituussuuntaisia ja jatkuvia 
rakenteita, tai niiden toiminta 
levähdyspaikkoina, jollaisina ne ovat 
olennaisia luonnonvaraisten lajien 
muutolle, maantieteelliselle leviämiselle ja 
geneettiselle vaihdannalle.
2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
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tarkoitettuihin investointeihin voidaan 
myöntää tukea, jos asianomaiset toimet 
toteutetaan hoitosuunnitelmien tai 
muiden luonnonsuojelusuunnitelmien 
mukaisesti, jos investoinnit liittyvät 
selvästi biologista monimuotoisuutta 
koskevan unionin vuoden 2020 strategian 
tavoitteisiin.

Perustelu

Natura 2000, luonnonarvoltaan merkittävät maatalousalueet ja vesipolitiikan puitedirektiivi 
edellyttävät erityisiä toimia hankkeiden toteuttamiseksi, jotta voidaan panna täytäntöön 
vaatimukset, jotka unioni on vahvistanut biologista monimuotoisuutta koskevassa strategiassa 
ja vesipolitiikan puitedirektiivissä. 

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen 
ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

Investoinnit ympäristön kannalta 
kestävien metsäalueiden kehittämiseen ja 
metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) metsityksen ja metsämaan 
muodostamisen;

(a) ympäristön kannalta kestävän 
metsityksen ja ympäristön kannalta 
kestävän metsämaan muodostamisen 
kulloisenkin bioilmastollisen vyöhykkeen 
mukaan;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) peltometsätalousjärjestelmien
käyttöönoton;

(b) ympäristön kannalta kestävien 
peltometsätalous- ja 
metsälaidunnusjärjestelmien
käyttöönoton;

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) metsäpalojen torjuntakalusto 
metsäalueille, jotka on luokiteltu 
keskisuuren tai suuren metsäpaloriskin 
alueiksi; tähän tarkoitettu tuki 
myönnetään 25 artiklan mukaisesti. 
Saadakseen tähän tarkoitukseen säädettyä 
tukea jäsenvaltioiden on varattava 
metsäpalojen ehkäisyä varten kyseisten 
alueiden palontorjuntakalustoon 
osoitettavaa rahoitusta; 

Perustelu

Metsäpaloja sattuu usein samoilla metsäaloilla, koska niillä ei ole toteutettu minkäänlaista 
palonehkäisystrategiaa. Ei ole järkevää myöntää julkista tukea samoille alueille monta kertaa 
peräkkäin. Tästä syystä on erotettava korjaaminen – joka on palon seuraus –
ennaltaehkäisystä ja asetettava jälkimmäinen etusijalle sekä tehtävä siitä kussakin 
jäsenvaltiossa keskisuuren tai suuren metsäpaloriskin alueiksi luokiteltujen alueiden 
metsätalouden kehittämisen ja rahoituksen myöntämisen ennakkoedellytys.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) metsäpaloista ja luonnonkatastrofeista, 
tuholaiset ja taudit, muut katastrofit sekä 
ilmastoon liittyvät uhat mukaan luettuina, 
metsille aiheutuvien vahinkojen ennalta 

(c) metsäpaloista ja luonnonkatastrofeista, 
tuholaiset ja taudit, muut katastrofit sekä 
ilmastoon liittyvät uhat mukaan luettuina, 
metsille aiheutuvien vahinkojen 
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ehkäiseminen ja korjaaminen; korjaaminen;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

(e) investoinnit ympäristön kannalta 
kestäviin metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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. Jäljempänä 23–27 artiklassa 
säädettyjä metsänomistusta koskevia 
rajoituksia ei sovelleta tukeen, jota 
myönnetään ympäristösyistä, joita ovat 
esimerkiksi eroosion torjunta tai 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
tähtäävä metsävarojen lisääminen.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
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suurempien tilojen osalta on metsien 
kestävää hoitoa ja käyttöä, sellaisena kuin 
se määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä ’kestävä 
metsätalous’, vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon. 

suurempien tilojen osalta on metsien 
kestävää hoitoa ja käyttöä, sellaisena kuin 
se määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous', sellaisen vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen, joka sisältää 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
toimia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon.

Perustelu

Tämän toimenpiteen toteutuksessa on aikaisemmin käynyt liian usein niin, ettei ympäristöä 
ole otettu huomioon. Tästä syystä se olisi mainittava erikseen, jotta voidaan varmistaa, ettei 
tulla vahingoittaneeksi ympäristöä. Jotta voidaan tukea biologista monimuotoisuutta 
koskevan EU:n strategian tavoitteita, metsänhoitosuunnitelmiin olisi sisällytettävä biologista 
monimuotoisuutta koskevia toimia. 

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kaikkien toimien on oltava 
johdonmukaisia YMP:n 
ympäristötavoitteiden kanssa.

Perustelu

Tämän toimenpiteen "Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden 
parantamiseen" toteutuksessa on aikaisemmin käynyt liian usein niin, ettei ympäristöä ole 
otettu huomioon. Tästä syystä se olisi mainittava erikseen, jotta voidaan varmistaa, ettei 
vahingoiteta ympäristöä.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Metsiä koskeviin toimenpiteisiin 
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myönnettävän tuen olisi perustuttava 
hyvien metsänhoitokäytäntöjen 
vähimmäisvaatimuksiin. 

Perustelu

Olisi tuettava ainoastaan kestäviä metsänhoitokäytäntöjä.

Tarkistus 75

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 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille sekä muille 
maankäyttäjille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
15 vuoden ajan.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei 
myönnetä lyhytkiertoisen energiapuun, 
joulukuusien eikä energiantuotantoon 
tarkoitettujen nopeakasvuisten puiden 
istutukseen. Alueilla, joilla ankarat 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
metsitystä, tukea voidaan myöntää muiden 
monivuotisten puumaisten lajien kuten 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien 

2. Tukikelpoista on sekä maatalousmaa että 
muu kuin maatalousmaa. Istutettujen lajien 
on vastattava kyseisen alueen ympäristö- ja 
ilmasto-olosuhteita sekä ympäristöä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia ja oltava 
alueen bioilmastollisen vyöhykkeen 
mukaisia. Tukea ei myönnetä 
lyhytkiertoisen energiapuun, joulukuusien 
eikä energiantuotantoon tarkoitettujen 
nopeakasvuisten puiden istutukseen. 
Alueilla, joilla ankarat maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet vaikeuttavat metsitystä, tukea 
voidaan myöntää muiden monivuotisten 
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pensaiden istutukseen. puumaisten lajien kuten paikallisiin 
olosuhteisiin soveltuvien pensaiden 
istutukseen.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on osoitettava 
metsitykseen soveltuvia alueita, jotta 
voidaan varmistaa, että istutus ei vaikuta 
haitallisesti ympäristöön tai biologiseen 
monimuotoisuuteen.

Perustelu

On tärkeää sulkea ulkopuolelle kaikki sellaiset istutukset, jotka ovat haitallisia siksi, että joko 
laji tai istutuspaikka on väärä.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitettujen 
ympäristöä koskevien 
vähimmäisvaatimusten määrittelemistä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 2 kohdassa 
tarkoitettujen ympäristöä koskevien 
vähimmäisvaatimusten määrittelemistä. 
Ympäristöä koskevien 
vähimmäisvaatimusten on noudatettava 
Euroopan ympäristökeskuksen luokittelua 
ja katettava kaikki Euroopan eri 
metsätyypit.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Peltometsätalousjärjestelmien
käyttöönotto

Peltometsätalous- ja 
metsälaidunnusjärjestelmien käyttöönotto

Tarkistus 80

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 
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.

Tarkistus 81

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 
b a alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille, osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille, ja se kattaa
seuraavista johtuvat kustannukset:

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) suojaavien perusrakenteiden
luominen. Kun kyseessä ovat 
palonkatkaisulinjat, tuki voi myös kattaa 
hoitokustannukset. Tukea ei myönnetä 
maatalouteen liittyvään toimintaan alueilla, 
joilla sovelletaan maatalouden 
ympäristösitoumuksia;

(a) metsäpaloja ehkäisevän 
infrastruktuurin (metsätiet, 
vedenottopaikat, kaivannot, 
palonkatkaisulinjat) luominen siten, että 
se muodostaa metsäalueella verkoston 
alue- tai paikallistasolla laadittujen 
metsäpalojen ehkäisysuunnitelmien 
mukaisesti. Tukea ei myönnetä 
maatalouteen liittyvään toimintaan 
varsinkaan alueilla, joilla sovelletaan 
maatalouden ympäristösitoumuksia; 

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tulipalojen ja muiden 
luonnononnettomuuksien ennalta 
ehkäisemiseksi paikallisella tasolla 
toteutettavat pienimuotoiset toimet;

(b) tulipalojen ja muiden 
luonnononnettomuuksien ennalta 
ehkäisemiseksi paikallisella tasolla 
toteutettavat pienimuotoiset toimet; näihin 
toimiin myönnetään tukea vain, jos ne 
ovat yhteensopivia paikallis- tai 
aluetasolla laadittujen metsäpalojen 
ehkäisysuunnitelmien kanssa;

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c ja d alakohdat

Komission teksti Tarkistus

(c) metsäpalojen, tuholaisten ja tautien 
valvontamahdollisuuksien ja
tietoliikennelaitteiden käyttöönotto tai 
parantaminen;

(c) metsäpaloriskien, tuholaisten ja tautien 
ennakointi- ja valvontamahdollisuuksien 
sekä metsäalueilla käytettävien
tietoliikennelaitteiden käyttöönotto tai 
parantaminen;

(d) tulipalojen ja muiden 
luonnonkatastrofien, myös tuholaisten, 
tautien, muiden katastrofien ja 
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ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden, 
vahingoittaman metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Metsäpalojen ennalta ehkäisyä koskevaa 
tukea myönnetään metsäalueille, jotka on 
luokiteltu jäsenvaltioiden 
metsiensuojelusuunnitelmissa keskisuuren 
tai suuren metsäpaloriskin alueiksi.

Metsäpalojen ennalta ehkäisyä koskevaa 
tukea myönnetään 22 artiklan 1 kohdan 
b a alakohdan mukaisesti metsäalueille, 
jotka on luokiteltu jäsenvaltioiden 
metsiensuojelusuunnitelmissa keskisuuren 
tai suuren metsäpaloriskin alueiksi. Edellä 
22 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain, jos sitä 
ennen on myönnetty 22 artiklan 1 kohdan 
b a alakohdan mukaista tukea.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan d alakohdan mukaisen 
tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset toteavat virallisesti, että 
luonnonkatastrofi on tapahtunut ja että 
tämä katastrofi tai direktiivin 2000/29/EY 
mukaisesti kasvitaudin tai tuholaisen 
hävittämiseksi taikka niiden leviämisen 
estämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat 
tuhonneet vähintään 30 prosenttia alueen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksista. 
Tämä prosenttiosuus on määritettävä 
metsätalouden olemassa olevien 
keskimääräisten 
tuotantomahdollisuuksien perusteella 
joko katastrofia välittömästi edeltävänä 
kolmivuotiskautena tai sitä välittömästi 
edeltävänä viisivuotiskautena siten, ettei 

Poistetaan.
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huomioon oteta suurinta ja pienintä 
arvoa.

Perustelu

3 kohta siirretään 26 artiklaan.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
myönnetä luonnonkatastrofista johtuviin 
tulonmenetyksiin.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden 
kansallisten tai unionin tukivälineiden 
taikka yksityisten vakuutusjärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liian suuria 
korvauksia.

Perustelu

4 kohta siirretään 26 artiklaan.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan 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.

1. Edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan c ja 
d alakohdan 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.
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Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Investoinnit on kohdennettava
ympäristötavoitteisiin liittyvien 
sitoumusten toteuttamiseen tai 
ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen ja/tai 
toimiin, jotka lisäävät kyseisen alueen 
metsän ja metsämaan yleishyödyllistä 
arvoa tai parantavat ekosysteemien 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
liittyvää potentiaalia, ottaen huomioon 
pitkällä aikavälillä saatava taloudellinen 
hyöty.

2. Investoinnit on kohdennettava:

(a) tulipalojen ja muiden 
luonnonkatastrofien, myös tuholaisten, 
tautien, ilmastonmuutokseen liittyvien 
ilmiöiden ja muiden katastrofien 
vahingoittaman metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien 
palauttamiseen;
(b) ympäristötavoitteisiin liittyvien 
sitoumusten toteuttamiseen tai 
ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen ja/tai 
toimiin, jotka lisäävät kyseisen alueen 
metsän ja metsämaan yleishyödyllistä 
arvoa tai parantavat ekosysteemien 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
liittyvää potentiaalia, ottaen huomioon 
pitkällä aikavälillä saatava taloudellinen 
hyöty.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdan a alakohdan 
mukaisen tuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että jäsenvaltioiden 
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toimivaltaiset viranomaiset toteavat 
virallisesti, että luonnonkatastrofi on 
tapahtunut ja että tämä katastrofi tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ovat tuhonneet 
vähintään 30 prosenttia alueen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksista. 
Tämä prosenttiosuus on määritettävä 
metsätalouden olemassa olevien 
keskimääräisten 
tuotantomahdollisuuksien perusteella 
joko katastrofia välittömästi edeltävänä 
kolmivuotiskautena tai sitä välittömästi 
edeltävänä viisivuotiskautena siten, ettei 
huomioon oteta suurinta ja pienintä 
arvoa.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 2 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea ei myönnetä 
luonnonkatastrofista johtuviin 
tulonmenetyksiin. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei tämän toimenpiteen ja 
muiden kansallisten tai unionin 
tukivälineiden taikka yksityisten 
vakuutusjärjestelmien yhdistämisestä 
aiheudu liian suuria korvauksia.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit uusiin metsätalouden 
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen

Investoinnit ympäristön kannalta kestäviin
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
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pitämiseen

Tarkistus 93

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, kunnille, kuntayhtymille 
ja pk-yrityksille ympäristön kannalta 
kestäviin metsätalouden tekniikoihin 
tehtäviin investointeihin, tai 
investointeihin, 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.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Metsien taloudellisen arvon
parantamiseen liittyvät investoinnit on 
tehtävä metsätilan tasolla, ja niihin voi 
sisältyä investointeja maaperää ja 
luonnonvaroja säästäviin 
metsänkorjuuvälineisiin ja -käytäntöihin.

2. Metsien ympäristöarvon parantamiseen 
liittyvät investoinnit on tehtävä metsätilan 
tasolla, ja niihin voi sisältyä investointeja 
luonnonarvoltaan merkittävien alueiden
maaperää ja luonnonvaroja säästäviin 
metsänkorjuuvälineisiin ja -käytäntöihin.
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Tarkistus 95

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 huomattavasti 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.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä ohjelmassa 
määrätyksi ajaksi ja mahdollisimman 
joustavasti tukikautta ajatellen. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen. 
Jäsenvaltiot voivat maaseudun 
kehittämisohjelmissaan määrittää 
tietyntyyppisille sitoumuksille myös 
lyhyemmän kestoajan, jos on osoitettu, 
että ympäristöhyödyt eivät vaarannu. 
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Jäsenvaltiot voivat määrätä sitoumusten 
kestävän jatkuvasti, jos ne tehdään 
kansalliseen kiinteistörekisteriin 
kirjattavina maan tulevaa käyttöä 
koskevina rasitteina.

Perustelu

Monet viljelijät eivät halua sitoutua tiettyihin toimenpiteisiin 5 vuoden ajaksi, mikä saattaa 
johtaa ympäristöhyödyn menettämiseen. Yksivuotiset sitoumukset olisi sallittava, jos 
jäsenvaltio voi osoittaa, että näin ei vaaranneta ympäristö- tai ilmastovaikutuksia. Tällaiset 
sitoumukset voisivat koskea esimerkiksi torjunta-aineetonta viljelyä (useimpien torjunta-
aineiden ruiskutus vaikuttaa vain samana vuonna ja on tehoton tuholaisia vastaan 
seuraavana vuonna).

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
voida myöntää sitoumuksille, jotka 
kuuluvat luonnonmukaista maataloutta 
koskevan toimenpiteen soveltamisalaan.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
voida myöntää sitoumuksille, jotka 
kuuluvat luonnonmukaista maataloutta 
koskevan toimenpiteen soveltamisalaan.
Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
voida myöntää sitoumuksiin, jotka ovat 
hyödyllisiä ilmaston kannalta mutta joilla 
on kielteinen vaikutus ympäristöön.

Perustelu

Ensinnä on tärkeää, että ilmastokysymysten lisääminen maatalouden ympäristökysymyksiin 
vaikuttaa myönteisesti. Toiseksi jotkut ovat huolissaan siitä, että uusi perustaso haittaa 
siirtymistä maatalouden vanhoista ympäristötoimenpiteistä uusiin. Tästä syystä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että järjestelmien käytössä ja 
vaikutuksessa ei tapahdu vähennystä. Kolmanneksi on myös tärkeää, että näiden 
toimenpiteiden taataan jatkuvan ohjelmakauden loppuun saakka.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Tukea voidaan myöntää maatalouden 
geenivarojen säilyttämistä varten sellaisiin 
tukitoimiin, jotka eivät kuulu 1–8 kohdan 
mukaisten säännösten soveltamisalaan.

9. Tukea voidaan myöntää maatalouden 
geenivarojen säilyttämistä ja kestävää 
käyttöä varten sellaisiin tukitoimiin, jotka 
eivät kuulu 1–8 kohdan mukaisten 
säännösten soveltamisalaan.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Kehittäessään uusia tai olemassa 
olevia ympäristötukijärjestelmiä 
seuraavalle ohjelmakaudelle 
jäsenvaltioiden olisi ennakkoarvioinnin 
tulosten perusteella suosittava sellaisia 
maatalouden ympäristötoimia, jotka ovat 
lisänneet ympäristötehokkuutta tila- ja 
aluetasolla, jotta voitaisiin säilyttää 
järjestelmien käyttö ja lisätä edelleen 
niiden vaikutusta.

Perustelu

Ensinnä on tärkeää, että ilmastokysymysten lisääminen maatalouden ympäristökysymyksiin 
vaikuttaa myönteisesti. Toiseksi jotkut ovat huolissaan siitä, että uusi perustaso haittaa 
siirtymistä maatalouden vanhoista ympäristötoimenpiteistä uusiin. Tästä syystä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että järjestelmien käytössä ja 
vaikutuksessa ei tapahdu vähennystä. Kolmanneksi on myös tärkeää, että näiden 
toimenpiteiden taataan jatkuvan ohjelmakauden loppuun saakka.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
ohjelmakauden loppuun saakka 
viljelijöiden pääsyä 
ympäristötukijärjestelmiin, jos tavoitteita 
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ei ole vielä saavutettu.

Perustelu

Ensinnä on tärkeää, että ilmastokysymysten lisääminen maatalouden ympäristökysymyksiin 
vaikuttaa myönteisesti. Toiseksi jotkut ovat huolissaan siitä, että uusi perustaso haittaa 
siirtymistä maatalouden vanhoista ympäristötoimenpiteistä uusiin. Tästä syystä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että järjestelmien käytössä ja 
vaikutuksessa ei tapahdu vähennystä. Kolmanneksi on myös tärkeää, että näiden 
toimenpiteiden taataan jatkuvan ohjelmakauden loppuun saakka.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata viljelijöille tai 
viljelijäryhmille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti siirtymään neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
määriteltyihin luonnonmukaisen 
maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin 
tai ylläpitämään tällaisia käytäntöjä ja 
menetelmiä.

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata viljelijöille tai 
viljelijäryhmille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti siirtymään neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
määriteltyihin luonnonmukaisen 
maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin 
tai ylläpitämään tällaisia käytäntöjä ja
menetelmiä. Tämän toimenpiteen 
sisällyttäminen maaseudun 
kehittämisohjelmiin on pakollista.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. 
Jos tukea myönnetään luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämiseen, jäsenvaltiot 
voivat sopia maaseudun 
kehittämisohjelmissaan sitoumuksen 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

3. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. 
Jäsenvaltiot perustavat järjestelmän, jolla 
kannustetaan viljelijöitä osallistumaan 
seurantatoimenpiteeseen vuoden 2020 
jälkeen, jotta kannustetaan tämän 
toimenpiteen käyttöä myös vuoden 2015 
jälkeen. Jos tukea myönnetään 
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luonnonmukaisen maatalouden 
ylläpitämiseen, jäsenvaltiot voivat sopia 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
sitoumuksen voimassaolon jatkamisesta 
vuosittain ensimmäisen kauden 
päättymisen jälkeen.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
maaseudun kehittämissuunnitelmissaan, 
miten tämä toimenpide yhdistetään 
asetuksen muihin toimenpiteisiin, 
erityisesti 17, 18, 28, 29, 31 ja 
36 artiklassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, jotta voidaan lisätä 
luonnonmukaista maataloutta ja edistää 
ympäristöä ja maaseudun talouden 
kehittämistä koskevien tavoitteiden 
saavuttamista.

Perustelu

Asetuksessa olisi selkeästi säädettävä, miten luonnonmukaisen maatalouden tuensaajat voivat 
yhdistää luonnonmukaisen toimenpiteen muihin asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin. Tätä 
varten jäsenvaltiot olisi velvoitettava selvittämään maaseudun kehittämisohjelmassaan, miten 
toimenpiteet olisi paras yhdistää, jotta voitaisiin saavuttaa ympäristöä ja maaseudun 
talouden kehittämistä koskevat tavoitteet ottaen samalla huomioon luonnonmukaisia 
elintarvikkeita ja luonnonmukaista maataloutta koskevan eurooppalaisen 
toimintasuunnitelman ja luomutoimintasuunnitelman.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään vuosittain hehtaarilta käytössä 
olevaa maatalousmaata tai hehtaarilta 

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään vuosittain hehtaarilta käytössä 
olevaa maatalousmaata tai hehtaarilta 
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metsää, ja sen tarkoituksena on korvata 
tuensaajille aiheutuneet kustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja 
2000/60/EY täytäntöönpanoon liittyvistä 
haitoista kyseisillä alueilla.

metsää, ja sen tarkoituksena on korvata 
tuensaajille aiheutuneet kustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja 
2000/60/EY täytäntöönpanoon liittyvistä 
haitoista kyseisillä alueilla.
Pysyväluonteisten vaatimusten osalta tuki 
voidaan maksaa hehtaarilta käytössä 
olevaa maatalousmaata tai metsää 
kertasuorituksena, joka kattaa koko 
korvauksen. Siinä tapauksessa 
vaatimukset on tehtävä maan tulevaa 
käyttöä koskevina rasitteina ja kirjattava 
kansalliseen kiinteistörekisteriin. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa tuki voidaan myöntää muiden 
yksikkökustannusten kuin hehtaarin, 
esimerkiksi vesiväyläkilometrin, 
perusteella.
Vaihtoehtoisesti tuki voi kattaa aineelliset 
ja/tai aineettomat tuottamattomat 
investoinnit, jotka ovat välttämättömiä 
direktiivien 2009/147/EY, 92/43/ETY ja 
2000/60/EY liittyvien vaatimusten 
noudattamiseksi.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muut rajatut luonnonsuojelualueet, 
joilla on maa- tai metsätaloutta koskevia 
ympäristörajoitteita, jotka vaikuttavat 
direktiivin 92/43/ETY 10 artiklan 
täytäntöönpanoon. Näiden alueiden osuus 
ei saa maaseudun kehittämisohjelmaa 
kohden ylittää viittä prosenttia ohjelman 
maantieteellisellä soveltamisalalla 
sijaitsevista nimetyistä Natura 2000 -
alueista;

(b) muut rajatut luonnonsuojelualueet, 
joilla on maa- tai metsätaloutta koskevia 
ympäristörajoitteita, jotka vaikuttavat 
direktiivin 92/43/ETY liitteessä IV 
vahvistettujen lajien populaatioiden 
parantamiseen, direktiivin 92/43/ETY 
10 artiklan täytäntöönpanoon ja kaikkiin 
lintulajeihin direktiivin 2009/147/EY 
1 artiklan mukaisesti. Näiden tässä 
kohdassa tarkoitettujen alueiden osuus ei 
saa maaseudun kehittämisohjelmaa kohden 
ylittää seitsemää prosenttia ohjelman 
maantieteellisellä soveltamisalalla 
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sijaitsevista nimetyistä Natura 2000 
-alueista;

Perustelu

On tärkeää, että tätä toimenpidettä sovelletaan myös lajeihin Natura 2000 -alueiden 
ulkopuolella, erityisesti lajeihin, jotka ovat erityisen uhanalaisia Euroopassa. Toimien 
kohdentamiseksi on tärkeää selventää, mitä lajeja ja luontotyyppejä olisi käsiteltävä. On 
tärkeää, että näiden direktiivien piiriin kuuluville alueille mahdollisesti myönnettävän tuen 
saamisen edellytyksenä pidetään sitä, että noudatetaan erityisiä hoitovelvollisuuksia, jotta 
voidaan helpottaa muutoksia sellaiseen maanhoitoon, jota direktiivien tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) direktiivin 2000/60/EY mukaisesti 
vesipiirin hoitosuunnitelmiin sisältyvät 
maatalousalueet.

(c) direktiivin 2000/60/EY mukaisesti 
vesipiirin hoitosuunnitelmiin sisältyvät 
maatalousalueet ja metsäalueet.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rahoitussuunnitelmassa esitetään erilliset 
talousarviot Natura 2000 
-maatalousalueiden ja Natura 2000 
-metsäalueiden tuille sekä vesipolitiikan 
puitedirektiivin mukaisille tuille.

Perustelu

On tärkeää nähdä, miten paljon määrärahoja metsä- ja maatalousmaalle myönnetään tämän 
toimenpiteen yhteydessä. Tarkistus johtuu avoimuussyistä, sillä aikaisemmin nämä kaksi 
toimenpidettä olivat erillisiä.

Tarkistus 108
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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.

Poistetaan.

Tarkistus 109

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) luonnonarvoltaan merkittävien 
alueiden maatalousjärjestelmät. 

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 50 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää joko
vähintään yhden liitteessä II luetelluista 
perusteista mainitulla kynnysarvolla tai 
jäsenvaltiotasolla voimassa olevan 
indeksijärjestelmän yhdistetyt biofyysiset 
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hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso). perusteet. Tämän edellytyksen täyttyminen 
on varmistettava LAU 2 -tasolla tai sitä 
pienempien yksiköiden, esimerkiksi 
kuntien, tasolla.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvia 
alueita määrittäessään jäsenvaltioiden on 
suoritettava objektiivisten perusteiden 
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.

Määrittäessään tämän kohdan 
soveltamisalaan kuuluvia alueita, joilla ei 
katsota liitteen II ilmastoperusteen nojalla 
olevan luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita, jäsenvaltioiden on suoritettava 
objektiivisten perusteiden 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.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisia eläinten 
hyvinvointia edistäviä tukia myönnetään 
viljelijöille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi eläinten hyvinvointia 
edistävä sitoumus.

1. Tämän toimenpiteen mukaisia eläinten 
hyvinvointia edistäviä tukia myönnetään 
viljelijöille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi eläinten hyvinvointia 
edistävä sitoumus ja jotka menevät 
huomattavasti lainsäädännön 
vähimmäisvaatimuksia pidemmälle.
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Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Aluekohtaisia tai muita 
yksikkökustannuksiin perustuvia tukia 
myönnetään vuosittain, ja niiden on 
katettava tehdystä sitoumuksesta 
viljelijöille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuet voivat myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti eläinten hyvinvointia 
edistävästä sitoumuksesta maksetusta 
palkkiosta.

3. Aluekohtaisia tai muita 
yksikkökustannuksiin perustuvia tukia 
myönnetään vuosittain, ja niiden on 
katettava tehdystä sitoumuksesta 
viljelijöille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuet voisivat myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti eläinten hyvinvointia 
edistävästä sitoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Sen selvittämiseksi, menevätkö 
toimet lainsäädännön 
vähimmäisvaatimuksia pidemmälle ja 
miten viljelijöitä tuetaan, on sovellettava 
tuloksiin perustuvia eläinten hyvinvointia 
osoittavia indikaattoreita.

Perustelu

Myös eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevassa Euroopan unionin strategiassa vuosiksi 
2012–2015 tarkastelun kohteena on "eläinten hyvinvointia mittaavien tutkimukseen 
perustuvien indikaattorien käyttö mahdollisena keinona yksinkertaistaa säädöskehystä ja 
antaa joustonvaraa kotieläintuottajien kilpailukyvyn parantamiseksi".

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea.
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valtion talousarvioon.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuet kattavat ainoastaan sitoumukset, 
jotka ylittävät kansallisessa 
metsätalouslaissa tai muussa asiaa 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
vaatimukset. Kaikki tällaiset vaatimukset 
on täsmennettävä ohjelmassa.

2. Tuet kattavat ainoastaan sitoumukset, 
jotka ylittävät huomattavasti kansallisessa 
metsätalouslaissa tai muussa asiaa 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
vaatimukset. Kaikki tällaiset vaatimukset 
on täsmennettävä ohjelmassa.

Tarkistus 116

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) tiedotus- ja menekinedistämistoimet, 
jotka liittyvät laatujärjestelmän mukaisten 
tuotteiden kehittämiseen 
maatalousjärjestelmien, esimerkiksi 
luonnonmukaisen maatalouden ja 
luonnonarvoltaan merkittävien alueiden 
maatalousjärjestelmien avulla;

Perustelu

Nykyisen asetuksen mukaisesti jäsenvaltiot voivat myöntää tukea tuottajaryhmille 
laatujärjestelmien mukaisia elintarvikkeita, esimerkiksi luonnonmukaisia elintarvikkeita, 
koskevia tiedotus- ja menekinedistämistoimia varten. Kun tämä tuki sisällytetään uuteen 
asetukseen, EU:n yhteisrahoitusta voidaan myöntää sellaisiin markkinakehitystoimiin, jotka 
ovat ratkaisevia luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden kehittämiselle. Koko 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden ketjun kattava tuki voisi luoda kannusteen luomuruoan 
lisäämiseksi kouluruokaloissa ja vanhainkodeissa.
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Tarkistus 117

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

Komission teksti Tarkistus

(e b) koko luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden ketjun kattava tuki;

Perustelu

Nykyisen asetuksen mukaisesti jäsenvaltiot voivat myöntää tukea tuottajaryhmille 
laatujärjestelmien mukaisia elintarvikkeita, esimerkiksi luonnonmukaisia elintarvikkeita, 
koskevia tiedotus- ja menekinedistämistoimia varten. Kun tämä tuki sisällytetään uuteen 
asetukseen, EU:n yhteisrahoitusta voidaan myöntää sellaisiin markkinakehitystoimiin, jotka 
ovat ratkaisevia luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden kehittämiselle. Koko 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden ketjun kattava tuki voisi luoda kannusteen luomuruoan 
lisäämiseksi kouluruokaloissa ja vanhainkodeissa.

Tarkistus 118

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) toimitusketjun toimijoiden välinen 
yhteistyö eläinten hyvinvoinnin kannalta 
suotuisten tuotantojärjestelmien 
edistämiseksi.

Perustelu

Yhteistyötä koskeva toimenpide on hyvä väline eläinten hyvinvoinnin sisällyttämiseksi 
elintarvikeketjuun saamalla eri toimijat osallistumaan ja siten edistämään kestävän 
kotieläintuotannon kehittämistä.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki Poistetaan. 
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kattaa
(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;
(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;
(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.
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.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden 
kansallisten tai unionin tukivälineiden 
taikka yksityisten vakuutusjärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liian suuria 
korvauksia. Euroopan 
globalisaatiorahastosta, jäljempänä 
’EGR’, saatu suora tulotuki otetaan myös 
huomioon viljelijöiden tulotasoa 
arvioitaessa.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 39 artiklan 3 kohdan b 
alakohdassa ja 40 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen sijoitusrahastoille 
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myönnettävien kaupallisten lainojen 
vähimmäis- ja enimmäiskestoa.

Perustelu

Toisessa pilarissa ei tarvitse säätää ylimääräisestä tuesta riskien varalta, sillä ensimmäinen 
pilari perustuu jo tulotukiin. Toisella pilarilla pyritään ohjaamaan viljelijöitä ja 
maankäyttäjiä maaseutualueilla kohti parempaa ja kestokykyisempää maatalouden 
ympäristöjärjestelmää. Jos riskienhallintatoimenpiteet katsotaan tarpeellisiksi, ne olisi 
sisällytettävä ensimmäiseen pilariin yhdessä yleisten tulotukijärjestelmien kanssa.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

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.

Poistetaan.

2. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on todettava virallisesti 
epäsuotuisten sääolojen, eläin- tai 
kasvitaudin taikka tuholaisvahingon 
esiintyminen. Jäsenvaltiot voivat 
tarvittaessa vahvistaa etukäteen kriteerit, 
joiden perusteella virallinen toteaminen 
katsotaan tapahtuneeksi.
3. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 37 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen tappioiden 
korvaamisesta aiheutuvat 
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kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä 
tai määrää koskevia ehtoja tai 
määräyksiä. Jäsenvaltiot voivat asettaa 
tarkoituksenmukaiset tuen 
enimmäismäärät vakuutusmaksulle, jolle 
tukea voidaan myöntää.
4. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.

Perustelu

Toisella pilarilla pyritään ohjaamaan viljelijöitä ja maankäyttäjiä maaseutualueilla kohti 
parempia ja kestokykyisempiä maatalouden ympäristöjärjestelmiä. 
Riskienhallintatoimenpiteet vähentäisivät entisestään maaseudun kehittämiseen myönnettävää 
rahoitusta, mikä on tarpeen, jotta voidaan investoida kestäviin käytäntöihin.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta kyseinen sijoitusrahasto voi saada 
tukea sen on / sillä on

Poistetaan.

(a) oltava toimivaltaisen viranomaisen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
hyväksymä;
(b) noudatettava avointa politiikkaa 
rahastoon tehtävien maksujen ja sieltä 
tehtävien nostojen suhteen;
(c) oltava selkeät säännöt mahdollisesti 
syntynyttä velkaa koskevan vastuun 
osalta.
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.
3. Edellä 37 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu taloudellinen tuki 
voi liittyä vain
(a) sijoitusrahaston perustamisesta 
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aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, 
jotka voidaan jakaa pienenevästi enintään 
kolmelle vuodelle;
(b) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa. 
Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.
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.
5. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kustannuksia, 
joille tukea voidaan myöntää, 
soveltamalla
(a) rahastokohtaisia enimmäismääriä;
(b) yksikkökohtaisia enimmäismääriä.

Perustelu

Toisella pilarilla pyritään ohjaamaan viljelijöitä ja maankäyttäjiä maaseutualueilla kohti 
parempia ja kestokykyisempiä maatalouden ympäristöjärjestelmiä. 
Riskienhallintatoimenpiteet vähentäisivät entisestään maaseudun kehittämiseen myönnettävää 
rahoitusta, mikä on tarpeen, jotta voidaan investoida kestäviin käytäntöihin.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

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 

Poistetaan.
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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.
2. Jotta kyseinen sijoitusrahasto voi saada 
tukea sen on / sillä on
(a) oltava toimivaltaisen viranomaisen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
hyväksymä;
(b) noudatettava avointa politiikkaa 
rahastoon tehtävien maksujen ja sieltä 
tehtävien nostojen suhteen;
(c) oltava selkeät säännöt mahdollisesti 
syntynyttä velkaa koskevan vastuun 
osalta.
3. 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.
4. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettu taloudellinen tuki 
voi liittyä vain määriin, jotka 
sijoitusrahasto on maksanut 
taloudellisena korvauksena viljelijöille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa. 
Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.

Perustelu

Toisella pilarilla pyritään ohjaamaan viljelijöitä ja maankäyttäjiä maaseutualueilla kohti 
parempia ja kestokykyisempiä maatalouden ympäristöjärjestelmiä. 
Riskienhallintatoimenpiteet vähentäisivät entisestään maaseudun kehittämiseen myönnettävää 
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rahoitusta, mikä on tarpeen, jotta voidaan investoida kestäviin käytäntöihin. Sen sijaan olisi 
kehitettävä ensimmäisen pilarin mukaisia markkinatoimenpiteitä, jotta voitaisiin vakauttaa 
markkinat ja taata oikeudenmukaiset hinnat viljelijöille ja tuottajille.

Tarkistus 123

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) jo perustettujen paikallisten 
toimintaryhmien mahdollisuuden 
toteuttaa tutkimuksia ja edistää alueen 
toimintaa uusia alueita koskevan 
hakemuksen jättämiseksi 
LEADER-ohjelmaan.

Tarkistus 124

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) sellaisten toimien edistämisen, joilla 
tuetaan vaihtoehtoisia elintarvikkeita, 
terveyskoulutusta ja osallistumista 
koskevia kampanjoita, 
elintarvikeomavaraisuutta koskevia 
aloitteita sekä aloitteita, joilla pyritään 
parantamaan elintarvikkeiden laatua ja 
eläinten hyvinvointia.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
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lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön.

lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön. Tukea myönnetään 
ainoastaan sellaisiin investointeihin, jotka 
edistävät merkittävästi ympäristön-, 
ilmaston- ja eläintensuojelua ja menevät 
huomattavasti lainsäädännön 
vähimmäisvaatimuksia pidemmälle.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kiinteän omaisuuden rakentaminen, 
hankkiminen, leasing-vuokraus mukaan 
luettuna, tai kunnostaminen;

(a) kiinteän omaisuuden rakentaminen, 
hankkiminen, leasing-vuokraus mukaan 
luettuna, tai kunnostaminen siten, että 
suositaan energiaa säästäviä ja 
ilmastoystävällisiä laitteita;

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusien koneiden ja laitteiden 
hankkiminen tai ostoleasing, 
tietokoneohjelmistot mukaan luettuina, 
enintään omaisuuden markkina-arvoon 
asti;

(b) uusien koneiden ja laitteiden 
hankkiminen tai ostoleasing, 
tietokoneohjelmistot mukaan luettuina, 
enintään omaisuuden markkina-arvoon asti 
siten, että suositaan energiaa säästäviä ja 
ilmastoystävällisiä laitteita;

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
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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.

vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia tai johtavat veden 
uudelleenkäyttöön. 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.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden
verkostoitumisen.

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen, kansalaisjärjestöjen, 
kaupallisten tahojen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.

Perustelu

Jotta eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet toimisivat, on keskeisen tärkeää, että 
kansalaisjärjestöillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa verkostoon. Näin 
ollen ei ole syytä jättää niitä mainitsematta säädöstekstissä.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tiedottaa suurelle yleisölle ja 
mahdollisille tuensaajille maaseudun 
kehittämispolitiikasta;

(c) tiedottaa suurelle yleisölle ja 
mahdollisille tuensaajille maaseudun 
kehittämispolitiikasta ja 
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rahoitusmahdollisuuksista;

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 
riippuu;

(a) edistää resurssitehokasta ja energiaa 
säästävää, tuottavaa, vähäpäästöistä, 
eläinten hyvinvointia edistävää sekä 
ilmastoystävällistä ja ilmastonmuutoksen 
hyvin kestävää maa- ja metsätalousalaa, 
jonka toiminta on sopusoinnussa niiden 
keskeisten luonnonvarojen kanssa, joista 
maatalous riippuu;

Perustelu

On tärkeää, että innovaatiokumppanuutta käytetään eläinten hyvinvoinnin parantamiseen 
osana kestävää maataloutta kestävän kehityksen strategian mukaisesti.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parantaa prosesseja ympäristön 
suojelemiseksi ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi;

(c) keskittyä parantamaan prosesseja 
ympäristön suojelemiseksi, 
agroekologisten tuotantojärjestelmien ja 
tuotantopanoksia säästävien 
maatalouskäytäntöjen edistämiseksi,
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen 
hillitsemiseksi ja suojella samalla eläinten 
hyvinvointia;

Perustelu

Perussopimuksen 13 artiklassa säädetään, että EU ottaa eläinten hyvinvoinnin 
täysimääräisesti huomioon laatiessaan ja pannessaan täytäntöön maatalouspolitiikkaa; EU:n 
olisi varmistettava, että innovaatiokumppanuuden nojalla toteuttavat toimet eivät vaikuta 
kielteisesti tuotantoeläinten hyvinvointiin vaan sen sijaan edistävät eläinten hyvinvointia.
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Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) rakentaa silta huippututkimuksen ja -
tekniikan sekä niitä tarvitsevien 
viljelijöiden, yritysten ja 
neuvontapalvelujen välille.

(d) rakentaa silta huippututkimuksen ja -
tekniikan sekä niitä tarvitsevien 
viljelijöiden, metsänhoitajien, 
mehiläishoitajien, yritysten ja 
neuvontapalvelujen välille.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset.

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maa- ja metsätalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä koskevaa 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta. 
Niiden perustajina voivat olla keskeiset 
toimijat, kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat 
sekä maatalous- ja elintarvikealoilla 
toimivat yritykset.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vähintään viisi prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon.

5. Vähintään kymmenen prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon.
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Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Vähintään 35 prosenttia 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen 
sekä kestävään maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden tukien 
sekä Natura 2000 -tukien ja vesipolitiikan 
puitedirektiivin mukaisten tukien, alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien, investointien, jotka 
parantavat metsän ekosysteemien 
kestävyyttä ja ympäristöarvoa, 
metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalvelujen ja metsien suojelun 
yhteydessä. Lisäksi jäsenvaltioiden on 
ainakin säilytettävä tämän alan tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013.

Perustelu

Nykyisellä ohjelmakaudella on jo säädetty menojen vähimmäisasteesta, joka on 25 prosenttia 
toimintalinjan 2 osalta. Vähimmäisaste olisi nostettava 35 prosenttiin. Kaikki ympäristöä 
koskevat erityistoimenpiteet (energiakasvien erityistuki, luonnonmukainen maatalous, 
Natura 2000, vesipolitiikan puitedirektiivi, metsäympäristö jne.) olisi otettava mukaan.

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
joiden osuus maatalouden tuottavuuden ja 
kestävyyden, ilmastonmuutoksen 

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
joiden osuus maatalouden tuottavuuden ja 
kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
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hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava.

hillitseminen ja/tai siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava. 
Innovatiivisten toimenpiteiden olisi myös 
omalta osaltaan parannettava 
maatalouden ja elintarvikeketjun 
ympäristökestävyyttä, eikä niistä saisi 
missään tapauksessa olla haittaa YMP:n 
ilmastotavoitteille tai muiden 
toimenpiteiden ympäristövaikutuksille.

Perustelu

Aikaisempi kokemus on opettanut, että innovatiivisten toimenpiteiden kanssa on oltava 
varovaisia, ellei niihin liity ympäristötakuita.

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen ja 
seurantakomitean on toteutettava kunkin 
maaseudun kehittämisohjelman seuranta 
rahoitusta, tuotosta ja tavoitteita koskevien 
indikaattoreiden perusteella.

2. Hallintoviranomaisen ja 
seurantakomitean on toteutettava kunkin 
maaseudun kehittämisohjelman seuranta 
rahoitusta, tuotosta, vaikutusta ja 
tavoitteita koskevien indikaattoreiden 
perusteella.

Perustelu

Vaikutusta koskevat indikaattorit ovat tarpeen, jotta voidaan mitata, onko maaseudun 
kehittämisohjelmalla ollut todellista vaikutusta.

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
Liite I – rivi "18 artiklan 3 kohta" – 4 sarake

Komission teksti Tarkistus

Maatalousala Maatalousala
Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
vähemmän kehittyneillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
vähemmän kehittyneillä alueilla
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Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
syrjäisimmillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
syrjäisimmillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
pienillä Egeanmeren saarilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
pienillä Egeanmeren saarilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
muilla alueilla 28 artiklan 4 kohta

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
muilla alueilla 28 artiklan 4 kohta

Edellä mainittuja prosenttiosuuksia 
voidaan korottaa 20 prosenttia edellyttäen, 
että yhdistetty enimmäistuki ei ylitä 90 
prosenttia, kun kyseessä ovat

Edellä mainittuja prosenttiosuuksia 
voidaan korottaa 20 prosenttia edellyttäen, 
että yhdistetty enimmäistuki ei ylitä
90 prosenttia, kun kyseessä ovat

- toiminnan aloittavat nuoret viljelijät – toiminnan aloittavat nuoret viljelijät
- yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet

– yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet

- 33 artiklassa tarkoitetut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita

– 33 artiklassa tarkoitetut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita

- eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
yhteydessä tuetut toimet

– eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
yhteydessä tuetut toimet

– luomuviljelijät
– Natura 2000- ja vesipolitiikan 
puitedirektiivin noudattamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet
– maatalouden ympäristötukijärjestelmät

Liitteeseen I kuuluvien tuotteiden jalostus 
ja kaupan pitäminen

Liitteeseen I kuuluvien tuotteiden jalostus 
ja kaupan pitäminen

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
vähemmän kehittyneillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
vähemmän kehittyneillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
syrjäisimmillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
syrjäisimmillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
pienillä Egeanmeren saarilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
pienillä Egeanmeren saarilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
muilla alueilla 28 artiklan 4 kohta

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
muilla alueilla 28 artiklan 4 kohta

Edellä mainittuja prosenttiosuuksia 
voidaan korottaa 20 prosenttia edellyttäen, 
että yhdistetty enimmäistuki ei ylitä 90 
prosenttia, kun kyseessä ovat 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
yhteydessä tuetut toimet

Edellä mainittuja prosenttiosuuksia 
voidaan korottaa 20 prosenttia edellyttäen, 
että yhdistetty enimmäistuki ei ylitä 
90 prosenttia, kun kyseessä ovat 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
yhteydessä tuetut toimet
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Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
Liite I – rivi "31 artiklan 7 kohta"

Komission teksti
31(7) Natura 2000 -tuet ja 

vesipolitiikan 
puitedirektiivin 
mukaiset tuet

500(*) Hehtaaria kohti vuodessa 
aluksi enintään viiden
vuoden ajan

200(*) Hehtaaria kohti 
enintään vuoden ajan

50 Hehtaaria kohti enintään 
vuoden ajan 
vesipolitiikan 
puitedirektiivin 
mukaisten tukien osalta

Tarkistus
31(7) Natura 2000 -tuet ja 

vesipolitiikan 
puitedirektiivin 
mukaiset tuet

500(*) Hehtaaria kohti enintään 
vuoden ajan

50 Hehtaaria kohti enintään 
vuoden ajan 
vesipolitiikan 
puitedirektiivin 
mukaisten tukien osalta

Perustelu

Ei ole mitään syytä, miksi tämän toimenpiteen olisi saatava vähemmän määrärahoja tai miksi 
niitä olisi rajoitettava ajallisesti. Jos toimenpiteitä on toteutettava, ne lasketaan 
tulomenetysten / aiheutuneiden kustannusten perusteella ja ne olisi asetettava järkevälle 
tasolle. Tälle syrjinnälle ei ole mitään perusteita.

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
Liite I – rivi "32 artiklan 3 kohta"

Komission teksti
32(3) Tuet alueille, joilla on 

luonnonolosuhteista 
25 Vähintään hehtaaria 
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johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita

kohti vuodessa

250(*) Enintään hehtaaria kohti 
vuodessa

300(*) Enintään hehtaaria kohti 
vuodessa 46 artiklan 
2 kohdassa 
määritellyillä
vuoristoalueilla

Tarkistus
32(3) Tuet alueille, joilla on 

luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita

25 Vähintään hehtaaria 
kohti vuodessa

250(*) Enintään hehtaaria kohti 
vuodessa 

350(*) Enintään hehtaaria kohti 
vuodessa 
vuoristoalueilla1

1 Yksittäisten maatilojen 
tukiprosentti voi olla 
tätä korkeampi, jos koko 
alueen keskiarvo ei ylitä 
tätä enimmäistuki-
prosenttia.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
Liite III – alaohjelmat 5 ja 6 (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ympäristöhaasteisiin vastaaminen:
Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta koskevat 
toimet
Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut
Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteet
Luonnonmukainen maatalous
Natura 2000 -tuet ja vesipolitiikan 
puitedirektiivin mukaiset tuet
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Yhteistyö
Investointi fyysiseen omaisuuteen
Luonnonarvoltaan merkittävien alueiden 
maatalousjärjestelmien säilyttäminen:
Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta koskevat 
toimet
Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmät
Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteet
Luonnonmukainen maatalous
Natura 2000 -tuet ja vesipolitiikan 
puitedirektiivin mukaiset tuet
Biologisen monimuotoisuuden lisääminen 
maaseutualueilla
Yhteistyö
Investointi fyysiseen omaisuuteen

Perustelu

Olisi erikseen korostettava, että kyseiset toimenpiteet ovat maaseudun kehittämisohjelmien 
yhteydessä toteutetun luonnonarvoltaan merkittävien alueiden maatalousjärjestelmien 
alaohjelman keskeisiä säännöksiä, jotta voidaan tarjota viljelijöille näiden tarvitsema tuki ja 
välineet, jotta pystytään säilyttämään ja lisäämään näitä maatalousjärjestelmiä, jotka 
kuuluvat Euroopan arvokkaimpiin. 

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 osa – taulukko – 1 sarake – 4 rivi

Komission teksti Tarkistus

Maaseudun kehittämistä koskeva 
prioriteetti 3: elintarvikeketjun 
organisoinnin ja riskienhallinnan
edistäminen maataloudessa

Maaseudun kehittämistä koskeva 
prioriteetti 3: elintarvikeketjun 
organisoinnin edistäminen maataloudessa
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Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet, jotka ovat erityisen tärkeitä 
pyrittäessä edistämään elintarvikeketjun 
organisointia ja riskienhallintaa 
maataloudessa

Poistetaan.

19 artikla Luonnonkatastrofien ja muiden 
katastrofien vahingoittamien 
maatalouden tuotantomahdollisuuksien 
palauttaminen ja aiheellisten ennalta 
ehkäisevien toimien käyttöönotto
25 artikla Metsäpaloista, 
luonnonkatastrofeista ja muista 
katastrofeista metsille aiheutuvien 
vahinkojen ennalta ehkäiseminen ja 
korjaaminen
28 artikla Tuottajaryhmien perustaminen
34 artikla Eläinten hyvinvointi
37 artikla Riskienhallinta
38 artikla Sato-, eläin- ja kasvivakuutus
39 artikla Eläin- ja kasvitauteihin sekä 
ympäristövahinkoihin liittyvät 
sijoitusrahastot
40 artikla Tulojen vakauttamisväline

Perustelu

Toisella pilarilla pyritään ohjaamaan viljelijöitä ja maankäyttäjiä maaseutualueilla kohti 
parempia ja kestokykyisempiä maatalouden ympäristöjärjestelmiä. 
Riskienhallintatoimenpiteet vähentäisivät entisestään maaseudun kehittämiseen myönnettävää 
rahoitusta, mikä on tarpeen, jotta voidaan investoida kestäviin käytäntöihin.

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

17 artikla Maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden laatujärjestelmät

17 artikla Maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden laatujärjestelmät

32 ja 33 artikla Tuet alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita

32 ja 33 artikla Tuet alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita

34 artikla Eläinten hyvinvointi

Perustelu

Viljelijät, jotka tuottavat elintarvikkeita eläinten hyvinvointia kunnioittaen, vastaavat 
markkinoiden kysyntään ja voivat saada tuotteistaan paremman hinnan, mikä parantaa 
heidän kilpailukykyään. Heitä on tuettava, jotta he siirtyisivät tällaisiin tuotantojärjestelmiin.
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