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LYHYET PERUSTELUT

Yleistä
Käsiteltävänä oleva lainsäädäntöehdotus toiseen pilariin kuuluvasta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen on 
lähestymistavaltaan lupaava, koska siinä otetaan huomioon EU:n ilmastopolitiikan haasteet ja 
luodaan kannustimia kestävämmän maatalouden harjoittamiseen. Uudessa asetuksessa on 
annettava jäsenvaltioille soveltuvia välineitä ympäristöä koskevien, sosiaalisten ja 
taloudellisten haasteiden selvittämiseen. Useilla ehdotetuilla toimilla edistetään lajien 
monimuotoisuuden katoamisen torjumista, maaperän köyhtymisen pysäyttämistä ja 
pohjaveden laadun parantamista. 

Nyt toteutettavassa uudistuksessa ei saa hukata tilaisuutta mittavien muutosten tekemiseen. 
Jos näin ei tehdä, aiheutetaan vahinkoa sekä ympäristölle että EU:n viljelijöille ja 
veronmaksajille. Tästä syystä toinen pilari on erityisen tärkeä. Jäsenvaltioita on tuettava 
sellaisten hyvin suunniteltujen toimenpiteiden kehittämisessä, joilla kyetään vastaamaan 
ennakoivasti maaseutualueiden tarpeisiin. 

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

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

Luonnonmukainen maatalous ja luonnonarvoltaan merkittävät maatalousmaat
Luonnonmukainen maatalous ja luonnonarvoltaan merkittävät maatalousmaat ovat edistäneet
merkittävästi kestävyyttä, ja siksi niitä on tuettava monialaisesti eri toimenpiteiden 
yhdistelmällä. Luonnonmukainen maatalous on esimerkiksi osoittanut voivansa sekä tuottaa 
suotuisia ympäristövaikutuksia että vakauttaa taloutta alkaen luonnon monimuotoisuuden 
suojelusta ja parantamisesta, maaperän ja veden laadusta sekä ilmastonsuojelusta aina 
luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön. Etenkin luonnonmukaista maataloutta tukemalla 
voidaan luoda työpaikkoja, tuottaa julkishyödykkeitä ja lisätä laadukkaiden elintarvikkeiden 
tarjontaa. 
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Kestävyyden kustannuksella tapahtuvan riskienhallinnan rahoituksen kieltäminen
Toisen pilarin tavoitteena on maaseudun kestävä kehitys eli sillä on tarkoitus edistää 
"alueiden käytön ja ympäristön kannalta tasapainoisemman, ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän sekä innovatiivisemman unionin maatalousalan 
kehittymistä". Tätä tavoitetta ei voida yhdistää riskienhallinnan rahoittamista koskeviin 
toimenpiteisiin. Tulojen vakauttamisesta on säädetty jo ensimmäisessä pilarissa, joten tätä 
periaatetta ei tarvitse enää kirjata toiseen pilariin. Jos riskienhallintaa varten otetaan käyttöön 
erityisiä toimenpiteitä, ne olisi vahvistettava ensimmäisessä pilarissa. Vaara siitä, että 
riskienhallinnan myötä ympäristön ja maaseudun kehittämisen kannalta tärkeät määrärahat 
päätyvät vakuutusalalle, on liian suuri.

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

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 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 

(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 
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pyritään käyttämään ilmastonmuutokseen 
liittyviin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi 
annettava tietoja näiden tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
hyväksymää menetelmää.

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

Perustelu

Monet Euroopan kotoperäiset lajit ovat uhattuina. Vakaat maatalouden ekosysteemit ja 
biologinen monimuotoisuus ovat ratkaisevan tärkeitä elintarvikkeiden tuotannolle ja 
onnistuneelle maankäytölle Euroopassa. Maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeva 
politiikka on yksi keskeinen toimintalohko biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian täytäntöönpanolle. Biologista monimuotoisuutta koskevan strategian selkeä 
tunnustaminen prioriteetiksi on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan säilyttää biologinen 
monimuotoisuus ja varmistaa Euroopan elintarvike- ja maanviljelysjärjestelmien kestävyys 
pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 2

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 liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin,
luonnonarvoltaan merkittäviin 
maatiloihin, vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen sekä 
ympäristöhaasteisiin vastaamiseen.
Temaattisia alaohjelmia olisi käytettävä 
myös tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen, 
ilman että aiheutetaan kielteisiä 
yhteiskunnallisia ja ympäristöä koskevia 
vaikutuksia. Temaattisten alaohjelmien 
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vaikutuksen tehostamiseksi jäsenvaltioille 
olisi annettava mahdollisuus soveltaa 
niihin sisältyviin tiettyihin tukitoimiin 
suurempaa tukiprosenttia.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä.
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, terveydenhuollon ja 
ennaltaehkäisyyn liittyvät järjestelyt,
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
kylien kunnostus sekä kylien ja 
maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä.
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
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sekä väestökatoon johtavat suuntaukset.
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset.
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien, 
esimerkiksi terveydenhuollon ja 
ennaltaehkäisyyn liittyvien järjestelyjen 
kehittämisen, mukaisesti, jos tällainen 
yhden tai useamman maaseutukunnan 
laatima suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito.
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. 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 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 
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parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa Tuki
ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan.
Metsäpaloja ehkäisevien toimien on 
liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun 
kyseessä on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset.
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa.
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä.

esitettävä niiden suojelua käsittelevässä 
luvussa. Kun kyseessä on vahingoittuneen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksien 
palauttaminen, julkisen tiedeyhteisön on 
todettava virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset.
Metsätoimenpiteille tarkoitetun tuen 
saamisen ehdoksi olisi asetettava, että 
noudatetaan hyviä 
metsänhoitokäytäntöjä. 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. Tässä yhteydessä 
komission olisi varmistettava, että 
mahdolliset ensimmäiset metsitykset 
mukautetaan paikallisiin olosuhteisiin, ne 
soveltuvat ympäristöön sekä lisäävät 
biologista monimuotoisuutta, ja puiden 
istuttaminen puoliluontaisille niityille olisi 
kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Metsänhoitosuunnitelmat, joihin on sisällytetty biologista monimuotoisuutta koskevia 
näkökohtia, ovat olennaisia sen varmistamiseksi, että metsiä hoidetaan kestävällä tavalla. On 
keskeisen tärkeää, että ehkäisevillä toimilla ei tarkoiteta ainoastaan reaktiivisia keinoja 
metsien suojelemiseksi. On tärkeää, että tuetaan ainoastaan kestäviä metsänhoitokäytäntöjä. 
Ongelmia on ollut paljon, minkä vuoksi on välttämätöntä, että jotkut keskeiset suojatoimet 
sisällytetään jo perussäädökseen. 
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin.
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja
ympäristöystävällisten julkisen sektorin 
hyödykkeiden lisääntyneeseen kysyntään 
vastaamisessa. Niillä olisi tämän lisäksi 
kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät maankäyttöön liittyvän
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista ja joissa otetaan huomioon 
ympäristön, maiseman ja sen 
ominaispiirteiden, luonnonvarojen, 
maaperän, biologisen monimuotoisuuden
ja geneettisen monimuotoisuuden suojelu 
ja parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin.
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
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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.

tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys.
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään
35 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien sekä Natura 2000 
-tukien ja vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten tukien, investointien, jotka 
parantavat metsän ekosysteemien 
kestävyyttä ja ympäristöarvoa, 
metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalvelujen ja metsien suojelun 
yhteydessä. Olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, miten siirrytään 
maanviljelijöiden ja maanhoitajien 
tekemistä nykyisistä maatalouden 
ympäristö- ja ilmastositoumuksista 
tuleviin sitoumuksiin, ja tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon perustason 
muutos.

Or. en

Perustelu

Menoille on jo säädetty vähimmäisaste, joka on 25 prosenttia. Tästä syystä vähimmäisastetta 
on tärkeää nostaa 25 prosentista 35 prosenttiin. Perustaso on laillinen "perusta", josta toisen 
pilarin mukaisia tukia voidaan ryhtyä laskemaan. Tästä syystä on tärkeää, että toisen pilarin 
yhteydessä toteutetaan toimia, jotka menevät lainsäädännön vähimmäisvaatimusten ja 
viherryttämisen edellyttämää pidemmälle (välttäen kaksinkertaiset tuet). Perustaso muuttuu 
viherryttämisen myötä, joten on tärkeää, että maatalouden ympäristö- ja ilmastotavoitteet 
menevät tätä perustasoa pidemmälle.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistäminen 

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

seuraavilla aloilla:

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

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

(b) maatilojen riskienhallinnan 
tukeminen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 10

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 erityisesti 
siten, että keskitytään tarjoamaan julkisen 
sektorin hyödykkeitä ja palveluja 
seuraavilla aloilla:

Or. en

Perustelu

Toisessa pilarissa ei tarvitse säätää ylimääräisestä tulotuesta riskien varalta, sillä 
ensimmäinen pilari perustuu jo tulotukiin. Jos riskienhallintaan halutaan puuttua jossakin 
kohtaa säädöstekstissä, siihen olisi puututtava ensimmäisessä pilarissa. On tärkeää korostaa, 
että tavoite 4 on asetettu, jotta voitaisiin tarjota julkisen sektorin hyödykkeitä ja palveluja.
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

(a) vedenkäytön tehokkuuden 
parantaminen maataloudessa;

(a) vedenkäytön tehokkuuden ja 
kestävyyden parantaminen maataloudessa;

Or. de

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

(b) energiankäytön tehokkuuden 
parantaminen maataloudessa ja 
elintarvikkeiden jalostuksessa;

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

Or. de

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) terveydenhuollon ja 
ennaltaehkäisyyn liittyvien järjestelyjen 
käyttömahdollisuuksien tukeminen.

Or. de

Perustelu

Eurooppa 2020 -strategian hengessä voidaan luoda laadukkaita työpaikkoja (lääkärit, 
apteekkarit, sairaanhoitajat jne.) ja tätä kautta nostaa työllisyysastetta. Lisäksi ehdotuksella 
varmistetaan mahdollisuus käyttää terveydenhuoltopalveluja alueilla.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) ympäristöä koskeviin haasteisiin 
vastaaminen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

(b b) luonnonarvoltaan merkittävien 
alueiden maatalousjärjestelmät; 
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

Analyysi on jäsennettävä maaseudun 
kehittämistä ja ympäristöä koskevien 
unionin prioriteettien mukaisesti, ja sen 
perustana olisi käytettävä kaikkia nykyisiä 
ympäristösäädöksiä ja tietoja. Ympäristöä, 
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

Perustelu

Erityisten toimenpiteiden suunnittelu on vaikeampaa, jos ei ole tehty perusteellista SWOT-
analyysiä. Lisäksi Euroopan komissio arvioi, että ympäristölainsäädännön laiminlyönti 
aiheuttaa vuositasolla 50 miljardin euron terveys- ja ympäristökustannukset. 
Luonnonarvoltaan merkittävien maatalousmaiden säilyttäminen ja tukeminen on ratkaisevan 
tärkeää biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi myös Natura 
2000-alueiden ulkopuolella, minkä vuoksi se olisi mainittava erikseen. 
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Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppanien 
nimeäminen ja kumppanien kuulemisten 
tulokset;

(o) asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppanien 
nimeäminen, yksityiskohtaiset tiedot siitä, 
miten Euroopan unionin 
käytännesäännöt, joissa vahvistetaan 
tavoitteet ja kriteerit asetuksen (EU) N:o 
[CSF/2012] 5 artiklassa tarkoitetun 
kumppanuuden toteuttamisen tueksi, on 
pantu täytäntöön, yksityiskohtaiset tiedot 
siitä, miten kuulemismenettelyt 
järjestettiin (välineet, kuulemisiin käytetty 
aika) ja kumppanien kuulemisten tulokset;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot osoittavat, että kumppanuutta koskevan periaatteen 
täytäntöönpano on avointa ja perustuu järkeviin periaatteisiin. Euroopan unionin 
käytännesäännöt tarjoavat hyvän lähtökohdan sen varmistamiseksi, että kaikilla 
sidosryhmillä oli oikeudenmukaiset osallistumismahdollisuudet. Tästä syystä jäsenvaltioiden 
olisi ilmoitettava välineet ja kuulemisten aikataulu. Tämä avoimuus auttaa varmistamaan, 
että kuuleminen järjestettiin asianmukaisesti. 
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

(p b) kynnysarvo, jota suurempien 
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metsätilojen on tuen saamiseksi 
toimitettava metsänhoitosuunnitelma tai 
vastaava väline, sekä valitut biologista 
monimuotoisuutta koskevat toimet, jotka 
on sisällytettävä 
metsänhoitosuunnitelmaan.

Or. en

Perustelu

Jotta noudatettaisiin biologista monimuotoisuutta koskevaa EU:n strategiaa, maaseudun 
kehittämisohjelmassa olisi ilmoitettava selkeästi, mikä on se metsätilojen koon kynnysarvo, 
jota suurempien tilojen osalta on tuen saamiseksi toimitettava metsänhoitosuunnitelma. 
Lisäksi olisi käytävä selväksi, mitä biologista monimuotoisuutta koskevia toimenpiteitä 
metsänhoitosuunnitelmaan olisi sisällytettävä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa maatalouden neuvontapalvelujen tuloksekkuus, kaikilla 
jäsenvaltioilla on oltava pääsy kattaviin tietoihin, jotta voidaan tukea siirtymistä kohti 
kestävämpiä maatalouskäytäntöjä. Luonnonmukaisella maataloudella on hyvät 
mahdollisuudet mennä ympäristö- ja ilmastovaatimuksia pidemmälle ja edistää kestävää 
maataloustuotantoa. Siirtyminen luonnonmukaiseen maatalouteen on merkittävä sitoumus ja 
edellyttää uutta tietämystä. Tästä syystä luonnonmukainen maatalous on nimenomaisesti 
tunnustettava ainakin erityisten rakennesopeutusvarojen yhteydessä.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

– tuotteen erityiset ominaisuudet, tai – tuotteen erityiset ominaisuudet, tai
– erityiset viljely- tai tuotantomenetelmät, 
tai

– erityiset viljely- tai tuotantomenetelmät 
sekä luonnonmukainen maatalous, tai

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

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

Or. de

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

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

Or. en

Tarkistus 29

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 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina, 
prioriteettien 4 ja 5 mukaisesti; tai

Or. en

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan
3 kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät,
luomuviljelijät ja viljelijät ja 
maankäyttäjät, jotka investoivat 
aktiivisesti prioriteettien 4 ja 5 
saavuttamiseen, useamman kuin yhden 
toimenpiteen mukaista tukea saavat 
yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan
3 kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Toimilla, joilla vaikutetaan unionin prioriteeteissa 4 ja 5 vahvistettuihin avainaloihin (jotka 
koskevat ympäristöä ja ilmastoa ja erityisesti luonnonmukaista maataloutta), olisi voitava 
nostaa fyysiseen omaisuuteen tehtävien investointien tukiasteita jopa 20 prosentilla. On 
tärkeää, että niitä viljelijöitä, jotka vastaavat proaktiivisesti pakottaviin ympäristö- ja 
ilmastohaasteisiin, tuetaan enemmän ja että unionin näyttää, että sen todellisia prioriteetteja 
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ovat ympäristö ja ilmasto. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Erityisesti metsätalousmaahan tehtävät investoinnit voivat vaikuttaa erittäin kielteisesti 
biologiseen monimuotoisuuteen.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen
monimuotoisuuden suojelun tasoon, 
luonnonmukaiseen maatalouteen ja 
eläinten suojeluun tai Natura 2000 -alueen 
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merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

tai muun ohjelmassa määriteltävän 
luonnonarvoltaan merkittävän alueen 
yleishyödyllisen arvon parantamiseen;
näihin katsotaan kuuluviksi myös 
investoinnit 17 artiklassa tarkoitettuihin 
erityisiin laatujärjestelmiin.

Or. de

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Maaseudun kehittämisohjelmiin voi 
kuitenkin sisältyä tätä sääntöä koskevia 
erityisiä poikkeuksia, kun kyseessä ovat 
laajakaistaan, uusiutuviin energialähteisiin
sekä terveydenhuollon ja 
ennaltaehkäisyyn liittyviin järjestelyihin
tehtävät investoinnit. Tällöin on 
vahvistettava selkeät perusteet 
täydentävyyden varmistamiseksi muiden 
unionin välineiden mukaisen tuen kanssa.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
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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.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen 
ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

Investoinnit ympäristön kannalta 
kestävien metsäalueiden kehittämiseen ja 
metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

Or. de

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) metsityksen ja metsämaan (a) ympäristön kannalta kestävän 
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muodostamisen; metsityksen ja ympäristön kannalta 
kestävän metsämaan muodostamisen;

Or. de

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) peltometsätalousjärjestelmien 
käyttöönoton;

(b) ympäristön kannalta kestävien 
peltometsätalousjärjestelmien 
käyttöönoton;

Or. de

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 43

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 19931 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 

Tuen saamisen edellytyksenä tiettyä kokoa 
suurempien tilojen osalta on metsien 
kestävää hoitoa ja käyttöä, sellaisena kuin 
se määriteltiin vuonna 19931 pidetyssä 
Euroopan metsien suojelun 
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ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous', vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät ohjelmassaan mainitun 
tilakoon.

ministerikokouksessa, jäljempänä 'kestävä 
metsätalous', sellaisen vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen, joka sisältää 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
toimia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Olisi tuettava ainoastaan kestäviä metsänhoitokäytäntöjä.

Tarkistus 46

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, jotka 
menevät yleisesti vakiintuneita käytäntöjä 
pidemmälle. Tukea ei myönnetä 
lyhytkiertoisen energiapuun, joulukuusien 
eikä energiantuotantoon tarkoitettujen 
nopeakasvuisten puiden istutukseen, 
sellaisiin tulokaslajeihin, joilla on 
kielteinen vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen eikä mihinkään 
sellaiseen istutukseen, jolla olisi 
haitallinen vaikutus ympäristöön ja/tai 
biologiseen monimuotoisuuteen.
Yleissääntönä on, että tukea ei myönnetä, 
jos kyseisellä metsityksellä olisi 
haitallinen vaikutus ympäristöön ja/tai 
biologiseen monimuotoisuuteen. Alueilla, 
joilla ankarat maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet vaikeuttavat metsitystä, tukea 
voidaan myöntää muiden monivuotisten 
puumaisten lajien kuten paikallisiin 
olosuhteisiin soveltuvien pensaiden 
istutukseen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit uusiin metsätalouden
tekniikoihin sekä metsätuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen

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

Or. de

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, kunnille, kuntayhtymille 

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, kunnille, kuntayhtymille 
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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.

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

Or. de

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 
VI osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 

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

2 luvun mukaisesti vahvistetut asiaa 
koskevat velvollisuudet sekä lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset. 
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

Or. de

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Ensinnä on tärkeää, että ilmastokysymysten lisääminen maatalouden ympäristökysymyksiin 
vaikuttaa myönteisesti. Toiseksi jotkut ovat huolissaan siitä, että uusi perustaso haittaa 
siirtymistä maatalouden vanhoista ympäristötoimenpiteistä uusiin. Tästä syystä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että järjestelmien käytössä ja 
vaikutuksessa ei tapahdu vähennystä. Kolmanneksi on myös tärkeää, että näiden 
toimenpiteiden taataan jatkuvan ohjelmakauden loppuun saakka.
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Direktiiveihin 92/43/ETY ja 
2009/147/EY liittyvää tukea myönnetään 
viljelijöille vain, kun kyseessä ovat haitat, 
jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 94 artiklassa ja liitteessä II 
vahvistetut hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat vaatimukset 
ylittävien vaatimusten noudattamisesta.

3. Direktiiveihin 92/43/ETY ja 
2009/147/EY liittyvää tukea myönnetään 
viljelijöille vain, kun kyseessä ovat haitat, 
jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EU) 
N:o HR/2012 94 artiklassa ja liitteessä II 
vahvistetut hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat vaatimukset 
ylittävien vaatimusten noudattamisesta, ja 
sen saamisen ehtona on sellaisten 
erityisten hoitovelvoitteiden olemassaolo, 
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jotka liittyvät ilmoitettujen direktiivien 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) luonnonarvoltaan merkittävien 
alueiden maatalousjärjestelmät;

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 

3. Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
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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).

voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 50 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). 
On voitava soveltaa myös muita 
tieteellisesti todennettavissa olevia 
arviointiperusteita kuin liitteen II 
mukaisia biofyysisiä perusteita.

Or. de

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Aluekohtaisia tai muita 
yksikkökustannuksiin perustuvia tukia 
myönnetään vuosittain, ja niiden on 
katettava tehdystä sitoumuksesta 
viljelijöille aiheutuvat lisäkustannukset ja 

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

tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuet voisivat myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti eläinten hyvinvointia 
edistävästä sitoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Sen selvittämiseksi, menevätkö 
toimet lainsäädännön 
vähimmäisvaatimuksia pidemmälle ja 
miten viljelijöitä tuetaan, on sovellettava 
tuloksiin perustuvia eläinten hyvinvointia 
osoittavia indikaattoreita.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

(e b) koko luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden ketjun kattava tuki;

Or. en

Perustelu

Nykyisen asetuksen mukaisesti jäsenvaltiot voivat myöntää tukea tuottajaryhmille 
laatujärjestelmien mukaisia elintarvikkeita, esimerkiksi luonnonmukaisia elintarvikkeita, 
koskevia tiedotus- ja menekinedistämistoimia varten. Kun tämä tuki sisällytetään uuteen 
asetukseen, EU:n yhteisrahoitusta voidaan myöntää sellaisiin markkinakehitystoimiin, jotka 
ovat ratkaisevia luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden kehittämiselle. Koko 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden ketjun kattava tuki voisi luoda kannusteen luomuruoan 
lisäämiseksi kouluruokaloissa ja vanhainkodeissa.
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa

Poistetaan. 

(a) suoraan viljelijöille maksettavan 
taloudellisen tuen sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin-
tai kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;
(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;
(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.
2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla ’sijoitusrahasto’ 
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 
järjestelmää, jossa siihen kuuluvat 
viljelijät voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
taloudellisia tappioita vastaan, jotka 
aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista taikka 
ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden 
kansallisten tai unionin tukivälineiden 
taikka yksityisten vakuutusjärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liian suuria 
korvauksia. Euroopan 
globalisaatiorahastosta , jäljempänä 
'EGR', saatu suora tulotuki otetaan myös 
huomioon viljelijöiden tulotasoa 
arvioitaessa.



PA\897320FI.doc 45/58 PE486.102v01-00

FI

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 39 artiklan 
3 kohdan b alakohdassa ja 40 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskestoa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

2. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on todettava virallisesti 
epäsuotuisten sääolojen, eläin- tai 
kasvitaudin taikka tuholaisvahingon 
esiintyminen.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 



PE486.102v01-00 46/58 PA\897320FI.doc

FI

etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
virallinen toteaminen katsotaan 
tapahtuneeksi.
3. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 37 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen tappioiden 
korvaamisesta aiheutuvat 
kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä 
tai määrää koskevia ehtoja tai 
määräyksiä.
Jäsenvaltiot voivat asettaa 
tarkoituksenmukaiset tuen 
enimmäismäärät vakuutusmaksulle, jolle 
tukea voidaan myöntää.
4. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(a) oltava toimivaltaisen viranomaisen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
hyväksymä;
(b) noudatettava avointa politiikkaa 
rahastoon tehtävien maksujen ja sieltä 
tehtävien nostojen suhteen;
(c) oltava selkeät säännöt mahdollisesti 
syntynyttä velkaa koskevan vastuun 
osalta.
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2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja 
hallintoa koskevat säännöt erityisesti siltä 
osin kuin ne liittyvät korvausten 
myöntämiseen viljelijöille 
kriisitapauksissa tai näiden sääntöjen 
hallinnointiin ja niiden noudattamisen 
seurantaan.
3. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen 
tuki voi liittyä vain
(a) sijoitusrahaston perustamisesta 
aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, 
jotka voidaan jakaa pienenevästi enintään 
kolmelle vuodelle;
(b) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.
Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.
4. Eläintautien osalta 37 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaista 
taloudellista tukea voidaan myöntää vain 
Maailman eläintautijärjestön
vahvistamassa eläintautien luettelossa 
ja/tai päätöksen 90/424/ETY liitteessä 
mainituille taudeille.
5. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kustannuksia, 
joille tukea voidaan myöntää, 
soveltamalla
(a) rahastokohtaisia enimmäismääriä;
(b) yksikkökohtaisia enimmäismääriä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

2. Jotta kyseinen sijoitusrahasto voi saada 
tukea sen on / sillä on
(a) oltava toimivaltaisen viranomaisen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
hyväksymä;
(b) noudatettava avointa politiikkaa 
rahastoon tehtävien maksujen ja sieltä 
tehtävien nostojen suhteen;
(c) oltava selkeät säännöt mahdollisesti 
syntynyttä velkaa koskevan vastuun 
osalta.
3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja 
hallintoa koskevat säännöt erityisesti siltä 
osin kuin ne liittyvät korvausten 
myöntämiseen viljelijöille 
kriisitapauksissa tai näiden sääntöjen 
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hallinnointiin ja niiden noudattamisen 
seurantaan.
4. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettu taloudellinen 
tuki voi liittyä vain määriin, jotka 
sijoitusrahasto on maksanut 
taloudellisena korvauksena viljelijöille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.
Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.
5. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön. Tukea myönnetään 
ainoastaan sellaisiin investointeihin, jotka 
edistävät merkittävästi ympäristön-, 
ilmaston- ja eläintensuojelua ja menevät 
huomattavasti lainsäädännön 
vähimmäisvaatimuksia pidemmälle. 

Or. de

Tarkistus 72

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
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Perustelu

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

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Vähintään 25 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava
prioriteetin 6 toimiin, ja vähintään viisi 
prosenttia maaseuturahastosta 
myönnettävästä kokonaisrahoituksesta on 
varattava Leaderin täytäntöönpanoon.

Or. de

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Aikaisempi kokemus on opettanut, että innovatiivisten toimenpiteiden kanssa on oltava 
varovaisia, ellei niihin liity ympäristötakuita.
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Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 77

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

Komission teksti Tarkistus

Maatalousala Maatalousala

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
vähemmän kehittyneillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
vähemmän kehittyneillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
syrjäisimmillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
syrjäisimmillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
pienillä Egeanmeren saarilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
pienillä Egeanmeren saarilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
muilla alueilla 28 artiklan 4 kohta

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
muilla alueilla 28 artiklan 4 kohta

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

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

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

– yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet
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– 33 artiklassa tarkoitetut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita

– 33 artiklassa tarkoitetut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita

– eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
yhteydessä tuetut toimet

– eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
yhteydessä tuetut toimet

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

Liitteeseen I kuuluvien tuotteiden jalostus 
ja kaupan pitäminen

Liitteeseen I kuuluvien tuotteiden jalostus 
ja kaupan pitäminen

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
vähemmän kehittyneillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
vähemmän kehittyneillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
syrjäisimmillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
syrjäisimmillä alueilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
pienillä Egeanmeren saarilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
pienillä Egeanmeren saarilla

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
muilla alueilla 28 artiklan 4 kohta

Tukikelpoisen investoinnin määrästä 
muilla alueilla 28 artiklan 4 kohta

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

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

Or. en

Tarkistus 78

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

Komission teksti
31 
artik-
lan 7 
kohta

Natura 2000 -tuet ja 
vesipolitiikan 
puitedirektiivin 
mukaiset tuet

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

200(*) Hehtaaria kohti 
enintään vuoden ajan
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50 Hehtaaria kohti enintään 
vuoden ajan 
vesipolitiikan 
puitedirektiivin 
mukaisten tukien osalta 
32 artiklan 3 kohta

Tarkistus
31 
artik-
lan 7 
kohta

Natura 2000 -tuet ja 
vesipolitiikan 
puitedirektiivin 
mukaiset tuet

500(*) Hehtaaria kohti enintään 
vuoden ajan

50 Hehtaaria kohti enintään 
vuoden ajan 
vesipolitiikan 
puitedirektiivin 
mukaisten tukien osalta 
32 artiklan 3 kohta

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 79

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

Komission teksti
32 
artiklan 
3 kohta

Tuet alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita

25 Vähintään hehtaaria 
kohti vuodessa

250(*) Enintään hehtaaria kohti 
vuodessa

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

Tarkistus
32 
artiklan 
3 kohta

Tuet alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita

25 Vähintään hehtaaria 
kohti vuodessa

250(*) Enintään hehtaaria kohti 
vuodessa 

350(*) Enintään hehtaaria kohti 
vuodessa1

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

Or. de

Tarkistus 80

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Toimenpiteet 4

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

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


