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Tarkistus 82
Karin Kadenbach

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, 
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.

(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 
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 
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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.

parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Or. en

Perustelu

II 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 83
Julie Girling

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 
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.

(6) Maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien täyttämisessä olisi 
otettava huomioon kestävä kehitys, 
saastuttaja maksaa -periaate sekä se, että 
unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 ja 
19 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että 
ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet 
määritellään selvästi ja sisällytetään 
hyväksyttyyn menetelmään hankkeiden 
priorisointia varten.

Or. en

Tarkistus 84
Kriton Arsenis



AM\902455FI.doc 5/82 PE489.555v01-00

FI

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 
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.

(6) Maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien täyttämisessä olisi 
otettava huomioon kestävä kehitys, 
saastuttaja maksaa -periaate sekä se, että 
unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 ja 
19 artiklan mukaisesti. Koska vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
pyritään käyttämään ilmastonmuutokseen 
liittyviin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi 
annettava tietoja siitä, miten ne aikovat 
toteuttaa biologista monimuotoisuutta 
koskevan strategian ja nämä tavoitteet 
käyttäen komission hyväksymää 
menetelmää.

Or. en

Tarkistus 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. en

Tarkistus 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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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 
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.

(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. 
Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
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.

Or. en

Tarkistus 87
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale



AM\902455FI.doc 7/82 PE489.555v01-00

FI

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Tarkistus 88
Julie Girling
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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 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin 
suurempaa tukiprosenttia.

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi vaikutettava muun 
muassa nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
luonnonarvoltaan merkittäviin 
maatiloihin, vuoristoalueisiin, lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen,
ympäristöhaasteisiin vastaamiseen ja 
eläinten hyvinvointiin. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen.

Or. en

Tarkistus 89
Karin Kadenbach

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 

(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 
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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 
säädöksiä, jotka koskevat tämän 
toimenpiteen mukaisesti tukikelpoisten 
kustannusten määrittelemistä.

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 
toimenpiteen mukaisesti tukikelpoisten 
kustannusten määrittelemistä.

Or. en

Perustelu

II 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 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. en

Tarkistus 91
Julie Girling
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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 
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 

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
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. Tuki ei saisi vääristää 
kilpailua eikä vaikuttaa markkinoihin, ja 
sen olisi oltava johdonmukaista 
ympäristötavoitteiden kanssa, biologista 
monimuotoisuutta koskevat suunnitelmat 
mukaan lukien. 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. 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.
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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.

Or. en

Tarkistus 92
Kriton Arsenis

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 

(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 



PE489.555v01-00 12/82 AM\902455FI.doc

FI

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 
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. 

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 
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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 93
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE489.555v01-00 14/82 AM\902455FI.doc

FI

joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
25 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja 
alueille, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai muita 
erityisrajoitteita, maksettavien tukien
yhteydessä.

joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
50 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
prioriteettien 4 ja 5 mukaisten toimien
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Jotta lisätään entisestään niitä myönteisiä vaikutuksia, joita ohjelmalla on ilmastonmuutoksen 
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lieventämiseen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja ennallistamiseen, näihin 
tarkoituksiin toteutettaviin toimiin voitaisiin osoittaa enemmän varoja. Tämä vaatimus olisi 
yhdistettävä ekosysteemien palauttamista ja luonnonvarojen käytön tehokkuutta koskeviin 
prioriteetteihin 4 ja 5. Näin soveltamisalaa laajennetaan, ja se kattaa kaikki näiden 
prioriteettien toimet, kuten investoinnit ja hankkeet.

Tarkistus 94
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(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 
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aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.
Komission olisi tehtävä 
vaikutustenarviointi tämän määrän 
lisäämisestä edelleen.

Or. en

Tarkistus 95
Kriton Arsenis

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 

(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 
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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 
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.

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, 
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 yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 96
Julie Girling

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, kuten 
neuvontapalvelujen, kansalaisjärjestöjen,
tutkijoiden ja kaupallisten tahojen 
verkostoituminen. Sitä olisi rahoitettava 
teknisestä avusta unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 97
Riikka Manner

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 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä.

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

Tarkistus 98
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 99
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 100
Satu Hassi

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 
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kestävät viljelyjärjestelmät, jotka 
sopeutuvat ilmastonmuutoksen 
seurauksiin;

Or. en

Tarkistus 101
João Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 102
Satu Hassi
Åsa Westlund

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;

Or. en

Tarkistus 103
Julie Girling

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



AM\902455FI.doc 21/82 PE489.555v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 104
Riikka Manner

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:

Or. en

Tarkistus 105
Satu Hassi

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 
toimialakohtaisten organisaatioiden avulla;

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

Or. en
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Tarkistus 106
Satu Hassi
Åsa Westlund

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 sekä 
agroekologiset ja 
peltometsätalousjärjestelmät, joissa 
keskitytään seuraaviin aloihin:

Or. en

Tarkistus 107
Åsa Westlund

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 sekä 
asianmukaisen kotieläintuotannon 
edistäminen erityisesti seuraavilla aloilla:

Or. en

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 108
Satu Hassi

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;

Or. en

Tarkistus 109
Satu Hassi
Åsa Westlund

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;

Or. en

Tarkistus 110
Åsa Westlund

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) asianmukainen kotieläintuotanto;

Or. en
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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).

Tarkistus 111
Satu Hassi
Åsa Westlund

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:

Or. en

Tarkistus 112
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komission teksti Tarkistus

(a) vedenkäytön tehokkuuden 
parantaminen maataloudessa;

(a) vedenkäytön tehokkuuden 
parantaminen ja veden säästämisen 
edistäminen maataloudessa;

Or. en
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Tarkistus 113
Satu Hassi
Åsa Westlund

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 parantaminen 
maataloudessa ja elintarvikkeiden 
jalostuksessa;

Or. en

Tarkistus 114
Satu Hassi

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

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 paikallisen 
tarjonnan ja käytön helpottaminen 
biotaloudessa;

Or. en

Tarkistus 115
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komission teksti Tarkistus

(c) uusiutuvien energialähteiden, 
sivutuotteiden, jätteiden, tähteiden ja 
muiden kuin elintarviketuotantoon 

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

käytettävien raaka-aineiden tuotannon, 
tarjonnan ja käytön helpottaminen 
biotaloudessa;

Or. en

Tarkistus 116
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) hiilijalanjäljen parantaminen ja 
hajuhaittojen vähentäminen 
toimintamalleilla, joilla varmistetaan, että 
käsittelemätöntä lantaa ei levitetä;

Or. de

Perustelu

Tuoreen lannan levittäminen häiritsee vahvasti lähiseudun asukkaita. Ehdotuksen tavoitteena 
on lisätä maatalouden hyväksyntää kansalaisten keskuudessa. Käyttämällä lantaa 
biokaasulaitoksessa hajuhaittoja vähennetään ja hiilijalanjälkeä parannetaan huomattavasti.

Tarkistus 117
Riikka Manner

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;

Or. fi

Tarkistus 118
Karin Kadenbach
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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 sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista 
koskevien monialaisten tavoitteiden 
toteutumista ja varmistavat samalla 
eläinten hyvinvoinnin korkean tason.

Or. en

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 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. en

Tarkistus 120
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Alueelliset ohjelmat valinneet 
jäsenvaltiot voivat myös toimittaa
hyväksyttäväksi kansallisen kehyksen, joka 
sisältää alueellisten ohjelmien yhteiset 
osatekijät, joille ei ole olemassa erillistä 
talousarviomäärärahaa.

3. Alueellisten ohjelmien valinneiden 
jäsenvaltioiden on myös toimitettava
hyväksyttäväksi kansallisen kehyksen, joka 
sisältää alueellisten ohjelmien yhteiset 
osatekijät, joille ei ole olemassa erillistä 
talousarviomäärärahaa.

Or. it

Tarkistus 121
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

(b) tilanneanalyysi vahvuuksista, 
heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista, 
jäljempänä 'SWOT-analyysi', ja niiden 
tarpeiden määrittely, joihin ohjelman 
kattamalla maantieteellisellä alueella on
vastattava tarvittaessa 8 artiklassa 
tarkoitettujen temaattisten alaohjelmien 
mukaan jaoteltuna.

(b) tilanneanalyysi vahvuuksista, 
heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista, 
jäljempänä 'SWOT-analyysi', ja niiden 
tarpeiden määrittely, joihin ohjelman 
kattamalla maantieteellisellä alueella on 
vastattava tarvittaessa 8 artiklassa 
tarkoitettujen temaattisten alaohjelmien 
mukaan jaoteltuna. SWOT-analyysi koskee 
sekä maatilan elinkelpoisuutta että sen 
kykyä noudattaa ympäristöystävällisiä 
maatalouskäytäntöjä.

Or. fr

Tarkistus 122
Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus

Analyysi on jäsennettävä maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 

Analyysi on jäsennettävä maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
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prioriteettien mukaisesti. Ympäristöä, 
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;

prioriteettien mukaisesti. 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;

Or. en

Tarkistus 123
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124
Britta Reimers, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – m alakohta

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 
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osastossa mainittujen rahoitusvälineiden 
soveltamisesta. 

Or. en

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 125
Kriton Arsenis

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 myönnettävä 
tuki perustuu.

Or. en

Tarkistus 126
Britta Reimers
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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.

Or. en

Tarkistus 127
Karin Kadenbach

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;

Or. en

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 128
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta



PE489.555v01-00 32/82 AM\902455FI.doc

FI

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 ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyden 
parantamisessa sekä auttaa viljelijöitä 
heidän tuotteidensa jalostamisessa ja 
markkinoinnissa;

Or. en

Tarkistus 129
Satu Hassi
Åsa Westlund

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.

Or. en

Tarkistus 130
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 131
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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) jäsenvaltioiden määrittelemien 
pientilojen taloudellisen toiminnan kestävä 
kehittäminen ja ympäristötehokkuus, 
ainakin kun kyseessä ovat sellaiset tilat, 
jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään; tai

Or. en

Tarkistus 132
Britta Reimers

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 
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seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 133
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komission teksti Tarkistus

– lyhyet ja paikalliset elintarvikeketjut, tai

Or. en

Tarkistus 134
Karin Kadenbach

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.

Or. en

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.
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Tarkistus 135
Satu Hassi
Åsa Westlund

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; tai

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 29.

Tarkistus 136
Dan Jørgensen

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

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 tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen sekä direktiivien 
2009/147/EY, 92/42/ETY ja 2000/60/EY 
täytäntöönpanoon liittyviin sitoumuksiin, 
alustavat tutkimukset ja 
toteutettavuustutkimukset mukaan lukien;
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(d a) ovat tuottamattomia investointeja, 
jotka ovat välttämättömiä edellä 
mainituissa direktiiveissä säädettyjen 
pakollisten vaatimusten noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 137
Britta Reimers

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Luonnonkatastrofien ja muiden 

katastrofien vahingoittamien 
maatalouden tuotantomahdollisuuksien 
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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.
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 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 
sovelleta yhteisiin hankkeisiin, joihin 
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osallistuu useampi kuin yksi tuensaaja.
6. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tämän toimenpiteen 
mukaisesti tukikelpoisten kustannusten 
määrittelemistä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 139
Satu Hassi
Åsa Westlund

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.

Or. en

Tarkistus 140
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta
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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.
Tällöin on vahvistettava selkeät perusteet 
täydentävyyden varmistamiseksi muiden 
unionin välineiden mukaisen tuen kanssa.

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
koskee pieninfrastruktuureja, jotka kukin 
jäsenvaltio määrittelee ohjelmassaan. 
Tällöin on vahvistettava selkeät perusteet 
täydentävyyden varmistamiseksi muiden 
unionin välineiden mukaisen tuen kanssa.

Or. en

Tarkistus 141
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) metsityksen ja metsämaan 
muodostamisen;

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

Or. en

Tarkistus 142
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) peltometsätalousjärjestelmien
käyttöönoton;

(b) peltometsätalous- ja 
metsälaidunnusjärjestelmien
käyttöönoton;

Or. en
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Tarkistus 143
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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; 

Or. fr

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 144
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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 
ehkäiseminen ja korjaaminen;

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

Tarkistus 145
Kriton Arsenis

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.

Or. en

Tarkistus 146
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
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 

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien 
kestävä hoito ja käyttö, sellaisena kuin se 
määriteltiin vuonna 1993 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous'; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon.
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välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Or. en

Tarkistus 147
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
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.

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

Or. en

Tarkistus 148
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Metsiä koskeviin toimenpiteisiin 
myönnettävän tuen on perustuttava 
hyvien metsänhoitokäytäntöjen 
vähimmäisvaatimuksiin.

Or. en
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Tarkistus 149
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 150
Kriton Arsenis

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 
kymmenen vuoden ajan.

Or. en
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Tarkistus 151
Kriton Arsenis

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 
pensaiden istutukseen.

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 
puumaisten lajien kuten paikallisiin 
olosuhteisiin soveltuvien pensaiden 
istutukseen.

Or. en

Tarkistus 152
Kriton Arsenis

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.
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Or. en

Tarkistus 153
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Peltometsätalousjärjestelmien
käyttöönotto

Peltometsätalous- ja 
metsälaidunnusjärjestelmien käyttöönotto

Or. en

Tarkistus 154
Britta Reimers

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.

Or. en

Tarkistus 155
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja 
muista katastrofeista metsille aiheutuvien 
vahinkojen ennalta ehkäiseminen ja 
korjaaminen

Metsäpaloriskien ennalta ehkäiseminen

Or. fr

Tarkistus 156
Gaston Franco

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 ja julkisille metsänomistajille
ja/tai metsänomistajien yhdistyksille, ja se 
kattaa seuraavista johtuvat kustannukset:

Or. fr

Tarkistus 157
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – a alakohta

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 
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varsinkaan alueilla, joilla sovelletaan 
maatalouden ympäristösitoumuksia;

Or. fr

Tarkistus 158
Gaston Franco

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;

Or. fr

Tarkistus 159
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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

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 
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden, 
vahingoittaman metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen.
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Or. fr

Tarkistus 160
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.
Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä 
kokoa suurempien tilojen osalta on 
sellaisen metsänhoitosuunnitelman 
toimittaminen, jossa ennalta ehkäisevien 
toimien tavoitteet esitetään 
yksityiskohtaisesti; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

Tukikelpoisten tukitoimien on oltava 
jäsenvaltioiden laatimien 
metsänsuojelusuunnitelmien mukaisia.

Or. en

Tarkistus 161
Gaston Franco

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 edellä 22 artiklan 1 
kohdan b a alakohdan mukaisesti 
metsäalueille, jotka on luokiteltu 
jäsenvaltioiden metsiensuojelu-
suunnitelmissa 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 
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alakohdan mukaista tukea.

Or. fr

Tarkistus 162
Gaston Franco

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 
huomioon oteta suurinta ja pienintä 
arvoa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

3 kohta siirretään 26 artiklaan.

Tarkistus 163
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta
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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 huomioon oteta suurinta ja 
pienintä arvoa.

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 20 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.

Or. en

Tarkistus 164
Gaston Franco

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.

Or. fr
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Perustelu

4 kohta siirretään 26 artiklaan.

Tarkistus 165
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit, joilla parannetaan
metsäekosysteemien kestävyyttä ja 
ympäristöarvoa

Metsäpaloista ja katastrofeista metsille 
aiheutuvien vahinkojen korjaaminen ja 
investoinnit, joilla on tarkoitus parantaa 
metsäekosysteemien kestävyyttä ja 
ympäristöarvoa

Or. fr

Tarkistus 166
Gaston Franco

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 22 artiklan 1 kohdan c ja d 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
yksityisille ja julkisille metsänomistajille
tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. 

Or. fr

Tarkistus 167
Kriton Arsenis
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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 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille, 
osittain julkisille ja julkisille
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille. Tukea voidaan 
myös myöntää valtion metsiä hoitaville 
elimille.

Or. en

Tarkistus 168
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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 
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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.

Or. fr

Tarkistus 169
Gaston Franco

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 
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.

Or. fr
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Tarkistus 170
Gaston Franco

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.

Or. fr

Tarkistus 171
Kriton Arsenis

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, metsätyöntekijöille ja 
heidän järjestöilleen ja pk-yrityksille 
investointeihin, joilla parannetaan 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksia tai 
jotka liittyvät metsätuotteiden arvoa 
lisäävään jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen. Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, asetuksessa (ETY) N:o 
2019/93 tarkoitettujen Egeanmeren pienten 
saarten ja Ranskan merentakaisten 
departementtien alueilla tukea voidaan 
myös myöntää muille yrityksille kuin pk-
yrityksille.

Or. en
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Tarkistus 172
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tällaisten ryhmien jäseninä olevien 
tuottajien tuotannon ja tuotoksen 
mukauttaminen markkinoiden 
vaatimuksiin;

(a) tällaisten ryhmien jäseninä olevien 
tuottajien tuotannon ja tuotoksen 
mukauttaminen markkinoiden vaatimuksiin 
ja samalla paikallisten ja 
ympäristöystävällisten kasvilajikkeiden 
käytön edistäminen alueen 
erityispiirteiden mukaan;

Or. en

Tarkistus 173
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi maatalousmaata koskeva 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumus. Maatalouden ympäristö-
ja ilmastotukia voidaan myöntää myös 
muille maankäyttäjille tai muiden 
maankäyttäjien ryhmille, jos tämä on 
asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
myönnetään viljelijöille, viljelijäryhmille 
tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
ryhmille, jotka ottavat käyttöön 
viljelykäytäntöjä ja 
ympäristöhallintavälineitä, joilla 
vastataan maatalouden 
ympäristöhaasteisiin yhdennetyllä tavalla.
Etusijalle on asetettava siirtyminen 
luonnonmukaiseen maatalouteen ja 
muihin agroekologisiin 
tuotantojärjestelmiin. Ilmastohankkeilla 
on pyrittävä parantamaan koko maatilan 
tai viljelyjärjestelmän kykyä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. Maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotukia voidaan 
myöntää myös muille maankäyttäjille tai 
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muiden maankäyttäjien ryhmille, jos tämä 
on asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.
Jäsenvaltioiden olisi asetettava etusijalle 
nykyiset maatalouden 
ympäristötoimenpiteet, joiden 
ympäristötehokkuus on osoittautunut 
hyväksi.

Or. en

Tarkistus 174
Åsa Westlund

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 sitoumuksille pidemmän 
kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

5. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumuksille 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.

Or. en

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). 
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Tarkistus 175
Dan Jørgensen

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 5–7 vuoden ajaksi. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tavoiteltujen 
ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
tietyntyyppisille sitoumukselle pidemmän 
tai lyhyemmän kestoajan, esimerkiksi 
sopimalla niiden voimassaolon 
jatkamisesta vuosittain ensimmäisen 
kauden päättymisen jälkeen. Jäsenvaltiot 
voivat määrätä sitoumusten kestävän 
jatkuvasti, jos ne tehdään kansalliseen 
kiinteistörekisteriin kirjattavina maan 
tulevaa käyttöä koskevina rasitteina.

Or. en

Tarkistus 176
Britta Reimers

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 

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 
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ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen. kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden 
voimassaolon jatkamisesta vuosittain 
ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 177
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Pysyvien sitoumusten osalta maksut 
voidaan suorittaa kertasuorituksena, joka 
kattaa koko korvauksen. Siinä 
tapauksessa sitoumukset on tehtävä maan 
tulevaa käyttöä koskevina rasitteina ja 
kirjattava kansalliseen 
kiinteistörekisteriin.

Or. en

Tarkistus 178
Riikka Manner

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.

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia 
ei voida myöntää luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymiseen tai sen 
ylläpitämiseen.

Or. en
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Perustelu

Maatalouden ympäristötoimenpiteen nojalla viljelijä voi saada rahoitusta perinteisten 
biotooppien tai leveiden puskurivyöhykkeiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Tämä 
mahdollisuus olisi säilytettävä.

Tarkistus 179
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. Tukea myönnetään maatalouden 
geenivarojen säilyttämistä ja kestävää 
käyttöä varten sellaisiin tukitoimiin, jotka 
eivät kuulu 1–8 kohdan mukaisten 
säännösten soveltamisalaan. Tämän 
toimenpiteen sisällyttäminen maaseudun 
kehittämisohjelmiin on pakollista.

Or. en

Tarkistus 180
Satu Hassi

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 
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kehittämisohjelmiin on pakollista.

Or. en

Tarkistus 181
Åsa Westlund

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 vähintään yhden 
vuoden ajaksi.

Or. en

Perustelu

Jotta helpotetaan siirtymäkautta täysin tunnustettuun luonnonmukaiseen maatalouteen, olisi 
viljelijöiden kannalta sopivampaa ja yksinkertaisempaa, että heille tarjotaan myös yhden 
vuoden kestäviä sitoumuksia sekä luonnonmukaisen tuotannon jatkamista koskevia 
sitoumuksia. Luonnonmukaisen tuotannon aloituskustannukset rajoittavat viljelijöiden 
kannustimia siirtyä edestakaisin luonnonmukaisen ja perinteisen maatalouden välillä. 
Viljelijöiden pitkäaikainen sitoutuminen luonnonmukaiseen maatalouteen varmistetaan 
paremmin, jos he osallistuvat sertifiointijärjestelmään.

Tarkistus 182
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaiset 
sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. 

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

Jäsenvaltiot perustavat järjestelmän, jolla 
kannustetaan viljelijöitä osallistumaan 
seurantatoimenpiteeseen vuoden 2020 
jälkeen, jotta kannustetaan tämän 
toimenpiteen käyttöä myös vuoden 2015 
jälkeen. Jos tukea myönnetään 
luonnonmukaisen maatalouden 
ylläpitämiseen, jäsenvaltiot voivat sopia 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
sitoumuksen voimassaolon jatkamisesta 
vuosittain ensimmäisen kauden 
päättymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 183
Dan Jørgensen

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 voivat kuitenkin määrätä 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
sitoumuksen pidemmästä tai lyhyemmästä 
voimassaolosta, jos tämä on tarpeen 
tavoiteltujen ympäristöhyötyjen 
saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 184
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään vuosittain hehtaarilta käytössä 

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

olevaa maatalousmaata tai hehtaarilta 
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, 92/42/ETY ja 
2000/60/EY liittyvien vaatimusten 
noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 185
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muuttavat huomattavasti maankäyttöä 
ja/tai rajoittavat huomattavasti
maatalouskäytäntöä, mistä seuraa 
huomattavia tulonmenetyksiä.

(d) muuttavat pakollisesti maankäyttöä 
ja/tai rajoittavat maatalouskäytäntöä, mistä 
seuraa huomattavia tulonmenetyksiä.

Or. en
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Tarkistus 186
Dan Jørgensen

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.

Or. en

Tarkistus 187
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
Natura 2000 -maatalousalueille ja Natura 
2000 -metsäalueille sekä direktiivin 
2000/60/EY mukaisesti vesipiirin 
hoitosuunnitelmiin sisältyville 
maatalousalueille laaditaan erilliset 
talousarviot.

Or. en

Tarkistus 188
Britta Reimers

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 189
Britta Reimers

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 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

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 
perusteet. Tämän edellytyksen täyttyminen 
on varmistettava LAU 2 -tasolla tai sitä 
pienempien yksiköiden, esimerkiksi 
kuntien, tasolla.

Or. en

Tarkistus 190
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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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.

Or. en

Tarkistus 191
Satu Hassi

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 ja voimassa olevaa lainsäädäntöä 
pidemmälle menevä sitoumus. Tämän 
toimenpiteen sisällyttäminen maaseudun 
kehittämisohjelmiin on pakollista.

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 61.
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Tarkistus 192
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitoumukset on tehtävä yhdeksi vuodeksi, 
joka voidaan uusia.

Sitoumukset on tehtävä yleensä vähintään 
viiden ja enintään seitsemän vuoden 
ajaksi. Sitoumukset voidaan tehdä 
pidemmäksi ajaksi, jos tämä on tarpeen ja 
perusteltua.

Or. en

Tarkistus 193
Kriton Arsenis

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 
valtion talousarvioon.

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.

Or. en

Tarkistus 194
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tukea voidaan myöntää yksityisille 
tahoille, kunnille ja kuntayhtymille
sellaisiin metsätalouden geenivarojen 
säilyttämiseksi ja edistämiseksi 
toteutettaviin tukitoimiin, jotka eivät kuulu 
1, 2 ja 3 kohdan soveltamisalaan.

4. Tukea voidaan myöntää julkisille ja 
yksityisille tahoille sellaisiin metsätalouden 
geenivarojen säilyttämiseksi ja 
edistämiseksi toteutettaviin tukitoimiin, 
jotka eivät kuulu 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 195
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisella tuella 
edistetään sellaisen yhteistyön muotoja, 
johon osallistuu vähintään kaksi tahoa, ja 
erityisesti seuraavia:

1. Tämän toimenpiteen mukaisella tuella 
edistetään sellaisen yhteistyön muotoja, 
johon osallistuu alkutuottajia ja vähintään 
kaksi tahoa, ja erityisesti seuraavia:

Or. en

Tarkistus 196
Karin Kadenbach

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.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 197
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) suoraan vakuutetuille viljelijöille ja 
metsätaloustuottajille maksettavan 
taloudellisen tuen sato-, eläin-, kasvi- ja 
metsävakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen, 
tulipalojen ja eläin- tai kasvitautien taikka 
tuholaisten tai metsityskustannusten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

Or. fr

Tarkistus 198
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) suoraan viljelijöille maksettavan 
taloudellisen tuen sato-, eläin-, kasvi- ja 
metsävakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- tai 
kasvitautien tai luonnonvaraisten eläinten 
(lintujen) tautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

Or. en



AM\902455FI.doc 69/82 PE489.555v01-00

FI

Tarkistus 199
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 200
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 201
Britta Reimers

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

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

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

Or. en

Tarkistus 202
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 203
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

kasvitaudeista taikka ympäristövahingosta, 
taikka heidän tulojensa voimakasta laskua 
vastaan ja jossa tällaisille viljelijöille tai 
metsänomistajille myönnetään korvauksia.

Or. en

Tarkistus 204
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
väliarvioinnin tämän asetuksen 
mukaisten riskinhallintatoimenpiteiden 
täytäntöönpanosta ja tekee tarvittaessa 
asianmukaisia parannusehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 205
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sato-, eläin- ja kasvivakuutus Sato-, eläin-, kasvi- ja metsävakuutus 

Or. fr

Tarkistus 206
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a) Metsätalouden osalta edellä 37 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea voidaan myöntää vain 
vakuutusmaksuihin, jotka kattavat 
epäsuotuisten sääolojen ja tulipalojen 
aiheuttamat vahingot.

Or. fr

Tarkistus 207
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Eläintautien osalta taloudellista tukea 
voidaan myöntää vain Maailman 
eläintautijärjestön vahvistamassa 
eläintautien luettelossa ja/tai päätöksen 
90/424/ETY liitteessä mainituille taudeille, 
jotka eivät johdu kestämättömistä 
järjestelmistä, kuten teollisesta 
maataloudesta tai monokulttuureista.

Or. en

Tarkistus 208
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 209
Corinne Lepage

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.

Or. fr

Tarkistus 210
Satu Hassi
Åsa Westlund

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;

Or. en

Tarkistus 211
Satu Hassi
Åsa Westlund
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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;

Or. en

Tarkistus 212
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 15 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.

Or. en

Tarkistus 213
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta
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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, tutkijoiden ja 
kaupallisten tahojen verkostoitumisen.

Or. en

Tarkistus 214
Satu Hassi
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
ja tutkijoiden verkostoitumisen.

Or. en

Tarkistus 215
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – c alakohta



PE489.555v01-00 76/82 AM\902455FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 216
Satu Hassi
Åsa Westlund

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 sekä 
ilmastoystävällistä ja ilmastonmuutoksen 
hyvin kestävää maatalousalaa, jonka 
toiminta on sopusoinnussa niiden 
keskeisten luonnonvarojen kanssa, joista 
maatalous riippuu;

Or. en

Tarkistus 217
Karin Kadenbach

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 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 218
Britta Reimers

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, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää maa- ja 
metsätalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 
riippuu;

Or. en

Tarkistus 219
Satu Hassi
Åsa Westlund

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 ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen 
hillitsemiseksi;
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Or. en

Tarkistus 220
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) parantaa prosesseja ympäristön 
suojelemiseksi ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi ja 
suojella samalla eläinten hyvinvointia; 

Or. en

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.

Tarkistus 221
Britta Reimers

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.

Or. en

Tarkistus 222
Britta Reimers
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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.

Or. en

Tarkistus 223
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 224
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vähintään viisi prosenttia
maaseuturahastosta maaseudun 

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

kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon.

Or. fr

Tarkistus 225
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Vähintään 50 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on käytettävä 
prioriteettien 4 ja 5 toimiin.

Or. en

Perustelu

Jotta lisätään entisestään niitä myönteisiä vaikutuksia, joita ohjelmalla on ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja ennallistamiseen, näihin 
tarkoituksiin toteutettaviin toimiin voitaisiin osoittaa enemmän varoja. Tämä vaatimus olisi 
yhdistettävä ekosysteemien palauttamista ja luonnonvarojen käytön tehokkuutta koskeviin 
prioriteetteihin 4 ja 5. Näin soveltamisalaa laajennetaan, ja se kattaa kaikki näiden 
prioriteettien toimet, kuten investoinnit ja hankkeet.

Tarkistus 226
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

66 artikla Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 227
Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

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

Maaseudun kehittämistä koskeva 
prioriteetti 3: elintarvikeketjun 
organisoinnin ja edistäminen 
maataloudessa

Or. en

Tarkistus 228
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Liite V – osa 3

Komission teksti Tarkistus

17 artikla   Maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden laatujärjestelmät

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

17 artikla Maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden laatujärjestelmät

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

34 artikla   Eläinten hyvinvointi

Or. en
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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.


