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Tarkistus 87
Vasilica Viorica Dăncilă

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, alalla 
työskenteleviin naisiin, 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.

Or. ro

Perustelu

Maataloudessa työskentelee hyvin paljon naisia, mutta heidän työpanoksensa jää usein 
huomiotta. Monet naiset kuitenkin elättävät perheensä pelkästään maataloudessa tekemällään 
työllä.

Tarkistus 88
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä (9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
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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.

maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin, syrjäisimpiin alueisiin 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.

Or. pt

Tarkistus 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että
elinikäisen oppimisen järjestelmällä, jota 
olisi lisäksi mukautettava maaseudun 
toimijoiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi 
tuettava myös työpajoja, valmennusta, 
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vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

tiedotustoimia sekä lyhytaikaista 
tilanhoitoa koskevaa vaihtoa tai 
tilavierailuja koskevia järjestelyjä.
Viljelijöiden, metsänomistajien, 
elintarvikealalla toimien henkilöiden ja 
maaseudun pk-yritysten pitäisi 
hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä ja olisi edistettävä julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia 
kaikille väestöryhmille räätälöityjä 
palveluja varten.

Or. ro

Perustelu

Elinikäisen oppimisen järjestelmän avulla tälle alalle voidaan saada muilta aloilta 
työttömiksi jääneitä henkilöitä.

Tarkistus 90
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
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tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia, 
kokemustenvaihtoon soveltuvia alueellisia 
foorumeja sekä lyhytaikaista tilanhoitoa 
koskevaa vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

Or. ro

Tarkistus 91
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tuotantosuuntien, uusien maa- ja 
metsätalousalan yritysten, uusien 
liikeyritysten tai maatalouden 
ulkopuoliseen toimintaan tehtävien uusien 
investointien ja sosiaaliseen maatalouteen 
ja matkailutoimintaan tehtävien uusien 
investointien muodossa. Tila- ja 
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toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

yritystoiminnan kehittämistä koskevalla 
toimenpiteellä olisi helpotettava nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamista ja 
tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pienten maa- ja metsätalousalan yritysten 
kehittämistä. Tämän toimenpiteen 
mukaisesti tuetun uuden taloudellisen 
toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

Or. de

Perustelu

Investointitoimia olisi joka tapauksessa voitava kohdentaa sekä matkailua koskeviin 
laajennustöihin (loma maatilalla) tai tilojen kuntouttavaan käyttöön (vihreä hoiva). 

Tarkistus 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa.
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa.
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen ja 
edistettävä naisten yrittäjyyttä, mukaan 
luettuna taloudellisen toiminnan 
laajentaminen maatalouden ulkopuolelle 
sekä maatalouden ulkopuolella toimivien 
pk-yritysten perustaminen ja kehittäminen
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

Or. ro

Perustelu

Maaseudulle voitaisiin luoda uusia työpaikkoja muuta kuin maataloutta koskevan toiminnan 
yhteydessä.
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Tarkistus 93
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Pk-yritykset muodostavat maaseudun 
elinkeinoelämän selkärangan EU:ssa.
Tilatoiminnan ja maatalouden ulkopuolisen 
yritystoiminnan kehittämisellä olisi 
pyrittävä edistämään työllisyyttä ja 
perustamaan laadukkaita työpaikkoja 
maaseutualueille, säilyttämään jo olemassa 
olevia työpaikkoja, vähentämään 
työllisyyden kausivaihteluita, kehittämään 
muita sektoreita maatalouden sekä 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
jalostuksen ulkopuolella ja parantamaan 
samalla liiketoiminnan yhdentymistä ja 
paikallisia sektorien välisiä yhteyksiä. Olisi 
kannustettava hankkeita, joissa yhdistetään 
samanaikaisesti maatalous, 
maaseutumatkailu kannustamalla kestävää 
ja vastuullista matkailua maaseutualueilla 
sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, ja 
uusiutuvaan energiaan tehtäviä 
investointeja.

(22) Pk-yritykset muodostavat maaseudun 
elinkeinoelämän selkärangan EU:ssa.
Tilatoiminnan ja maatalouden ulkopuolisen 
yritystoiminnan kehittämisellä olisi 
pyrittävä edistämään työllisyyttä ja 
perustamaan erityisesti nuorille
laadukkaita työpaikkoja maaseutualueille, 
säilyttämään jo olemassa olevia 
työpaikkoja, vähentämään työllisyyden 
kausivaihteluita, kehittämään muita 
sektoreita maatalouden sekä 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
jalostuksen ulkopuolella ja parantamaan
samalla liiketoiminnan yhdentymistä ja 
paikallisia sektorien välisiä yhteyksiä. Olisi 
kannustettava hankkeita, joissa yhdistetään 
samanaikaisesti maatalous, 
maaseutumatkailu kannustamalla kestävää 
ja vastuullista matkailua maaseutualueilla 
sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, ja 
uusiutuvaan energiaan tehtäviä 
investointeja.

Or. ro

Tarkistus 94
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
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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 
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.

mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
välttämättömiä elementtejä, joita ilman 
kasvupotentiaalia ja maaseutualueiden
kestävyyden edistymistä koskevaa 
potentiaalia ei kyetä hyödyntämään. 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 
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.

Or. ro

Tarkistus 95
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tuottajaryhmät auttavat viljelijöitä (27) Tuottajajärjestöt auttavat viljelijöitä 
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kohtaamaan yhdessä kiristyneen kilpailun 
ja tuotantoketjun loppupään markkinoiden 
keskittymisen aiheuttamat haasteet, kun 
kyseessä on heidän tuotantonsa kaupan 
pitäminen, myös paikallisilla markkinoilla. 
Sen vuoksi olisi kannustettava 
tuottajaryhmien perustamista. Rajallisten 
rahavarojen käytön optimoimiseksi tukea 
olisi myönnettävä vain tuottajaryhmille, 
jotka vastaavat pk-yritysten määritelmää. 
Sen varmistamiseksi, että tuottajaryhmästä
tulee elinkelpoinen yksikkö, jäsenvaltio voi 
hyväksyä vain tuottajaryhmät, jotka ovat 
toimittaneet liiketoimintasuunnitelman. 
Jotta vältettäisiin toimintatuen 
myöntäminen ja säilytettäisiin tuen 
kannustava vaikutus, tuen enimmäiskesto 
oli rajoitettava viiteen vuoteen.

kohtaamaan yhdessä kiristyneen kilpailun 
ja tuotantoketjun loppupään markkinoiden 
keskittymisen aiheuttamat haasteet, kun 
kyseessä on heidän tuotantonsa kaupan 
pitäminen, myös paikallisilla markkinoilla. 
Sen vuoksi olisi kannustettava 
tuottajajärjestöjen perustamiseen tai 
laajentamiseen. Rajallisten rahavarojen 
käytön optimoimiseksi tukea olisi 
myönnettävä vain tuottajajärjestöille, jotka 
vastaavat pk-yritysten määritelmää. Sen 
varmistamiseksi, että tuottajajärjestöstä
tulee elinkelpoinen yksikkö, jäsenvaltio voi 
hyväksyä vain tuottajajärjestöt, jotka ovat 
toimittaneet liiketoimintasuunnitelman. 
Jotta vältettäisiin toimintatuen 
myöntäminen ja säilytettäisiin tuen 
kannustava vaikutus, tuen enimmäiskesto 
oli rajoitettava viiteen vuoteen.

Or. en

Tarkistus 96
Richard Seeber

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 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi 
ensisijaisesti kannustettava viljelijöitä 
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 
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parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti vain sitoumukset, jotka 
ylittävät asiaa koskevat pakolliset 
toimenpide- ja hoitovaatimukset. Monissa 
tilanteissa viljelijäryhmän yhdessä 
tekemistä sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
25 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi saastuttaja maksaa 
-periaatteen mukaisesti katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset. Hyväksyttyjen 
maatalousalan ympäristötoimenpiteiden 
tehokkuus olisi kyettävä ottamaan suorien 
tukien yhteydessä huomioon 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 
koskevissa sitoumuksissa.  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 pystyvät 
toteuttamaan tekemänsä sitoumukset 
moitteettomasti, jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tarjoamaan niille tarvittava 
pätevyys ja tietämys. Jäsenvaltioiden olisi 
säilytettävä tuki samalla tasolla kuin 
ohjelmakaudella 2007–2013 ja ne olisi 
velvoitettava käyttämään 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. Tiloja 
johtavien olisi voitava toteuttaa tämä 
toimenpide ensisijaisena. 

Or. de

Tarkistus 97
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Vuoristoalueiden tai muiden alueiden, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
viljelijöille maksettavan tuen tavoitteena 
olisi maatalousmaan käytön jatkamisen 
kannustamisen myötä oltava maaseudun 
säilyttäminen ja kestävien 
viljelyjärjestelmien ylläpito ja edistäminen. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
varmistamiseksi, tuen tulisi korvata 
viljelijöille aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät kyseisen 
alueen haittoihin.

(32) Vuoristoalueiden, syrjäisimpien 
alueiden tai muiden alueiden, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, viljelijöille 
maksettavan tuen tavoitteena olisi 
maatalousmaan käytön jatkamisen 
kannustamisen myötä oltava maaseudun 
säilyttäminen ja kestävien 
viljelyjärjestelmien ylläpito ja edistäminen. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
varmistamiseksi, tuen tulisi korvata 
viljelijöille aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät kyseisen 
alueen haittoihin.

Or. pt

Tarkistus 98
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 
maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei 
pidetä enää mainittujen perusteiden 

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava perusteita, joiden tueksi 
esitetään vankka tieteellinen näyttö, joissa 
otetaan huomioon alueen 
erityisolosuhteet ja kehittämistavoitteet ja 
jotka eriytetään asianmukaisesti pysyvien 
luonnonhaittojen laajuuden ja 
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soveltamisen seurauksena alueina, joilla 
on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita.

tuotantosuunnan taikka tilojen 
taloudellisen rakenteen perusteella.

Or. de

Perustelu

Komission tiedonannossa "Kohti tuen parempaa kohdentamista luonnonhaitta-alueiden 
viljelijöille" ei ole päästy tyydyttävään tulokseen, ja jäsenvaltioiden erityisolosuhteet on joka 
tapauksessa otettava huomioon. Olisi luotava riittävästi tilojen rakenteeseen perustuvia 
eriyttämismahdollisuuksia.

Tarkistus 99
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 
maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei 
pidetä enää mainittujen perusteiden 
soveltamisen seurauksena alueina, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet, syrjäisimmät alueet tai 
muut alueet, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai muita 
erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 
maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei 
pidetä enää mainittujen perusteiden 
soveltamisen seurauksena alueina, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.

Or. pt

Tarkistus 100
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Paikalliseen kehittämiseen 
sovellettava Leader-lähestymistapa on 
osoittautunut vuosien mittaan hyödylliseksi 
maaseutualueita kehitettäessä, sillä sen 
alhaalta ylös etenevässä lähestymistavassa 
otetaan kaikilta osin huomioon maaseudun 
omien kehitysmahdollisuuksien 
monialaiset tarpeet. Leader-
lähestymistapaa olisi sen vuoksi jatkettava 
tulevaisuudessa, ja se olisi edelleen 
sisällytettävä pakollisena kaikkiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin.

(38) Paikalliseen kehittämiseen 
sovellettava Leader-lähestymistapa on 
osoittautunut vuosien mittaan hyödylliseksi 
maaseutualueita kehitettäessä, sillä sen 
alhaalta ylös etenevässä lähestymistavassa 
otetaan kaikilta osin huomioon maaseudun 
omien kehitysmahdollisuuksien 
monialaiset tarpeet. Leader-
lähestymistapaa olisi sen vuoksi jatkettava 
tulevaisuudessa, ja se olisi edelleen 
sisällytettävä pakollisena kaikkiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin. Jo 
olemassa olevat Leader-ryhmät olisi 
luokiteltava paikallisiksi 
toimintaryhmiksi, jos ne täyttävät kaikki 
asetuksen .../... [CPR] 28, 29 ja 
30 artiklassa tarkoitetut edellytykset.

Or. en

Tarkistus 101
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden yhteydessä 
tuettavien innovatiivisten hankkeiden 
toteutus olisi uskottava toimijaryhmille, 
jotka kokoavat yhteen viljelijät, tutkijat, 
neuvojat ja muut toimijat, joita 
maataloussektorin innovointi koskee. Jotta 
tällaisista hankkeista saatavista tuloksista 
olisi hyötyä koko sektorille, niiden 
tulokset olisi jaettava.

(52) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden yhteydessä 
tuettavien innovatiivisten hankkeiden 
toteutus olisi uskottava toimijaryhmille, 
jotka kokoavat yhteen viljelijät, tutkijat, 
alan yliopistot, neuvojat ja muut toimijat, 
joita maataloussektorin innovointi koskee.
Jotta tällaisista hankkeista saatavista 
tuloksista olisi hyötyä koko sektorille, olisi
edistettävä tulosten jakamista ja 
rahoitettava sitä koskevia toimenpiteitä 
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teknisen avun muodossa.

Or. ro

Tarkistus 102
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) 'vähemmän kehittyneillä alueilla' 
alueita, joiden asukasta kohti laskettu 
bruttokansantuote (BKT) on alle 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta;

(j) 'vähemmän kehittyneillä alueilla' 
alueita, jotka kuuluvat monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2014–2020 
lähentymistavoitealueisiin, mikä perustuu 
siihen, että niiden asukasta kohti laskettu 
bruttokansantuote (BKT) on alle 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta;

Or. pt

Tarkistus 103
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Maaseuturahastoa koskevan asetuksen tavoitteiden olisi oltava johdonmukaisia Eurooppa 
2020 -strategian kasvutavoitteiden kanssa, joten on syytä mainita sekä maataloutta että 
metsätaloutta harjoittavien tilojen kilpailukyky.

Tarkistus 104
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

(a) suurista rakenteellista ongelmista 
kärsivien tilojen ja erityisesti tilojen, 
joiden osallistuminen markkinoille on 
vähäistä, tiettyjen alojen 
markkinasuuntautuneiden tilojen ja 
sellaisten tilojen, jotka ovat maatalouden 
monipuolistamisen tarpeessa, 
rakenneuudistuksen helpottaminen;

(a) tilojen rakenneuudistuksen ja 
nykyaikaistamisen helpottaminen; 

Or. pt

Tarkistus 105
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) monipuolistamisen, uusien 
pienyritysten, etenkin naisten ja nuorten 
uusien pienyritysten, perustamisen ja 
työpaikkojen luomisen helpottaminen;
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Or. ro

Perustelu

Kun autetaan nuoria ja naisia perustamaan mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä, edistetään näiden 
väestöryhmien jäämistä maaseudulle.

Tarkistus 106
Riikka Manner

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 107
Petru Constantin Luhan

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 108
Luís Paulo Alves

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

(c) 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
vuoristoalueet;

(c) 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
vuoristoalueet ja 33 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita;

Or. pt

Tarkistus 109
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) maataloustuotteiden kehittäminen ja 
edistäminen esimerkiksi luonnonmukaista 
maataloutta osoittavalla virallisella 
laatumerkillä.

Or. pt

Tarkistus 110
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteessä I vahvistettuja tukiprosentteja 
voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä, kun 
kyseessä ovat pientiloja ja lyhyitä 
toimitusketjuja koskevien temaattisten 
alaohjelmien osana tuetut tukitoimet. Kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät ja 
vuoristoalueet, enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti. 
Yhdistetty tukiprosentti saa kuitenkin olla 
enintään 90 prosenttia.

3. Liitteessä I vahvistettuja tukiprosentteja 
voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä, kun 
kyseessä ovat pientiloja ja lyhyitä 
toimitusketjuja koskevien temaattisten 
alaohjelmien osana tuetut tukitoimet. Kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät ja 
vuoristoalueet ja syrjäisimmät alueet, 
enimmäistukiprosentteja voidaan korottaa 
liitteen I mukaisesti. Yhdistetty 
tukiprosentti saa kuitenkin olla enintään 
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90 prosenttia.

Or. pt

Tarkistus 111
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) seuranta- ja arviointivaatimuksiin 
sekä asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
49 artiklassa tarkoitettuun 
arviointisuunnitelmaan liittyvien 
tarpeiden analyysi. Jotta jäsenvaltiot 
voisivat vastata määritettyihin tarpeisiin 
niiden käytössä on oltava riittävät 
resurssit ja niiden on toteutettava toimia 
valmiuksiensa kehittämiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 112
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] liitteessä 
V tarkoitettujen ennakkoehtojen lisäksi 
maaseuturahastoon sovelletaan asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] liitteessä IV 
vahvistettuja yleisiä ennakkoehtoja.

Maaseuturahastoa koskevaan 
ohjelmatyöhön sovelletaan liitteessä IV 
olevia ennakkoehtoja, jos ne ovat 
asianmukaisia ohjelman prioriteettien 
erityistavoitteiden kannalta ja niitä 
voidaan soveltaa kyseisiin 
erityistavoitteisiin. 

Or. en
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Perustelu

Maaseudun kehittämisen ohjelmia varten ehdotettujen ennakkoehtojen soveltaminen olisi 
rajattava vain tiettyihin, näiden ohjelmien kannalta merkittäviin ehtoihin. Liitteessä IV 
olevien ennakkoehtojen soveltamisala on laajempi. Monet niistä olisi (lukuun ottamatta 
ennakkoehtoja 1, 2, 4.1–4.3, ja 6.1 sekä horisontaalisia ehtoja 2 ja 3) otettava huomioon 
kumppanuussopimusten tasolla ja ne olisi kirjattava sopimukseen. 

Tarkistus 113
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] liitteessä 
V tarkoitettujen ennakkoehtojen lisäksi
maaseuturahastoon sovelletaan asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] liitteessä IV 
vahvistettuja yleisiä ennakkoehtoja.

Maaseuturahastoon sovelletaan liitteessä 
IV olevia ennakkoehtoja, jos ne ovat 
asianmukaisia sen kannalta ja niitä 
voidaan soveltaa ohjelman prioriteettien 
mukaisiin erityistavoitteisiin.

Or. de

Perustelu

Maaseudun kehittämispolitiikkaa ei saa asettaa vastuuseen muita aloja koskevien vaatimusten 
täyttymisestä. Olisi sovellettava ainoastaan niitä ennakkoehtoja, jotka todella kytkeytyvät 
tämän politiikan prioriteetteihin.

Tarkistus 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
myönnetä ohjaus- tai koulutuskursseihin, 
jotka ovat osa keskiasteen tai sitä ylemmän 
asteen tavanomaisia koulutusohjelmia tai 
-järjestelmiä.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei 
myönnetä ohjaus- tai koulutuskursseihin, 
jotka ovat osa keskiasteen tai sitä ylemmän 
asteen tavanomaisia koulutusohjelmia tai 
-järjestelmiä, mutta tukea voidaan 
myöntää elinikäisen oppimisen ja 
uudelleenkoulutuksen yhteydessä 
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järjestettyihin kursseihin, joissa otetaan 
huomioon maaseudun toimijoiden 
tarpeet.

Or. ro

Perustelu

Elinikäisen oppimisen järjestelmä mahdollistaa uudelleenkoulutuksen ja uusien toimintojen 
kehittämisen.

Tarkistus 115
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tukea voidaan myöntää myös 
kustannuksiin, jotka aiheutuvat 
1 kohdassa tarkoitettujen 
laatujärjestelyjen yhteydessä toteutetuista 
tuotteita koskevista tiedottamis- ja 
edistämistoimenpiteistä.

Or. pt

Tarkistus 116
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohdan a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) edistävät kasvua, tuotantoketjun 
työpaikkojen säilymistä sekä uusien 
tuotannonhaarojen avautumista tiloille 
esimerkiksi matkailun alalla tai 
sosiaalisella alalla;

Or. de
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Perustelu

Investointitoimia olisi voitava kohdentaa sekä matkailua koskeviin laajennustöihin (loma 
maatilalla) tai tilojen kuntouttavaan käyttöön (vihreä hoiva). 

Tarkistus 117
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1 kohdan b alakohdan 
mukaisen tuen enimmäisprosentti olisi 
rajattava mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, 
sellaisina kuin ne ovat määritettyinä 
komission suosituksessa 2003/361/EY. 
Tuki-intensiteetin enimmäismäärä 
puoliintuu, kun kyseessä ovat yritykset, 
jotka eivät ole kyseisien suosituksen 
liitteenä olevan tekstin 2 artiklan 
1 kohdan mukaisia, joiden palveluksessa 
on vähemmän kuin 750 työntekijää ja 
joiden vuosiliikevaihto on enintään 
200 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Esittelijä arvostelee ehdotusta jalostusalan yritysten tukemisesta riippumatta niiden koosta 
(suuryritykset on tähän mennessä suljettu ulkopuolelle). Suuryritykset saavat 
mittakaavaetujen ansiosta vahvan markkina-aseman, ja ne voivat investoida kehitykseensä 
ilman tukia. Jos jäsenvaltioiden annetaan päättää tässä asiassa, sisämarkkinoiden kilpailu 
saattaa vääristyä.

Tarkistus 118
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) eläkemaksut viljelijöille, jotka 
siirtävät tilansa pysyvästi toiselle 
viljelijälle.

Or. en

Perustelu

Nykyinen varhaiseläkejärjestelmä olisi säilytettävä.

Tarkistus 119
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, muille 
maaseutualueiden asukkaille sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Or. en

Tarkistus 120
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
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maatilakotitalouden jäsenille. maatilakotitalouden jäsenille ja muille 
maaseutualueiden asukkaille.

Or. en

Tarkistus 121
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 1 kohdan c a alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille, 
jotka ovat harjoittaneet viljelyä vähintään 
10 vuoden ajan ja ovat vähintään 60-
vuotiaita ja jotka ovat sitoutuneet 
siirtämään koko tilansa ja vastaavat 
tukioikeudet pysyvästi toiselle viljelijälle 
sekä luopumaan pysyvästi kaikesta 
kaupallisen maatalouden 
harjoittamisesta. 

Or. en

Tarkistus 122
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajaryhmien
perustamista, joiden tarkoituksena on

1. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
tavoitteena on helpottaa sellaisten maa- ja 
metsätalousalan tuottajajärjestöjen
perustamista tai laajentamista taikka 
toiminnan laajentamista, joiden 
tarkoituksena on

Or. pt
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Tarkistus 123
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 124
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muut toimet, joita tuottajaryhmät
voivat toteuttaa, kuten liiketoimintaa ja 
markkinointia koskevan pätevyyden
kehittäminen sekä innovoinnin organisointi 
ja helpottaminen.

(d) muut toimet, joita tuottajajärjestöt
voivat toteuttaa, kuten liiketoimintaa ja 
markkinointia koskevan pätevyyden 
kehittäminen sekä innovoinnin organisointi 
ja helpottaminen.

Or. pt

Tarkistus 125
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) laajentumiset lisäämällä jäsenten 
lukumäärää tai kaupan pidetyn 
tuotannon arvoa yli markkinoilla 
sovellettavan asianmukaisen rajan; 
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Or. pt

Tarkistus 126
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) mittakaavaedut, joita saadaan 
tuottajajärjestöjen synergiasta ja 
toiminnan täydentävyydestä yhdistymisen, 
yhteenliittymien tai kauppasopimusten 
taikka vertikaalisen integraation avulla.

Or. pt

Tarkistus 127
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tukea myönnetään tuottajajärjestöille, 
jotka [yhteisiä markkinajärjestelyjä 
koskevan] asetuksen 106 artiklan 
mukainen jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella. 
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajajärjestöille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

Or. pt

Tarkistus 128
Luís Paulo Alves



PE494.555v01-00 28/44 AM\909845FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liiketoimintasuunnitelman tavoitteet on 
saavutettu viiden vuoden kuluessa 
tuottajaryhmän hyväksymisestä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liiketoimintasuunnitelman tavoitteet on 
saavutettu viiden vuoden kuluessa tässä 
artiklassa tarkoitetun tuen 
myöntämisestä.

Or. pt

Tarkistus 129
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki maksetaan kiinteinä vuotuisina erinä 
tuottajaryhmän hyväksymistä seuraavien 
viiden vuoden aikana sen 
liiketoimintasuunnitelman perusteella. Se 
lasketaan ryhmän vuotuisen kaupan 
pidetyn tuotannon perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat maksaa viimeisen erän vasta sen 
jälkeen, kun liiketoimintasuunnitelman 
moitteeton toteuttaminen on varmistettu.

Tuki maksetaan kiinteinä vuotuisina erinä 
tässä artiklassa tarkoitetun tuen 
myöntämistä seuraavien viiden vuoden 
aikana. Se lasketaan järjestön vuotuisen 
kaupan pidetyn tuotannon arvon 
perusteella. Jäsenvaltiot voivat maksaa 
viimeisen erän vasta sen jälkeen, kun 
liiketoimintasuunnitelman moitteeton 
toteuttaminen on varmistettu.

Or. pt

Tarkistus 130
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisenä vuonna jäsenvaltiot voivat 
maksaa tuottajaryhmälle tukea, joka 
lasketaan ryhmän jäsenten kolme vuotta 

Ensimmäisenä vuonna jäsenvaltiot voivat 
maksaa tuottajajärjestölle tukea, joka 
lasketaan järjestön jäsenten kolme vuotta 
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ennen ryhmään liittymistä kaupan pitämän 
tuotannon keskimääräisen vuotuisen arvon 
perusteella. Kun kyseessä ovat 
metsätalousalan tuottajaryhmät, tuki 
lasketaan ryhmän jäsenten viimeiset viisi 
vuotta ennen ryhmän hyväksyntää kaupan 
pitämän keskimääräisen tuotannon 
perusteella siten, ettei huomioon oteta 
suurinta ja pienintä arvoa.

ennen ryhmään liittymistä kaupan pitämän 
tuotannon keskimääräisen vuotuisen arvon 
perusteella. Kun kyseessä ovat 
metsätalousalan tuottajaryhmät, tuki 
lasketaan ryhmän jäsenten viimeiset viisi 
vuotta ennen ryhmän hyväksyntää kaupan 
pitämän keskimääräisen tuotannon 
perusteella siten, ettei huomioon oteta 
suurinta ja pienintä arvoa.

Or. pt

Tarkistus 131
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tämän toimenpiteen kohderyhmänä ovat lähinnä viljelijät. Jo olemassa olevat ohjelmat ja 
toimenpiteet on otettava huomioon.
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Tarkistus 132
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset. 
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

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

Perustelu

Kaikki maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet olisi voitava tunnustaa suorien tukien 
yhteydessä ympäristöystävällisemmiksi muuttamista koskeviksi ilman perusuran korottamista. 

Tarkistus 133
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti maatalouden ympäristö-

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

ja ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia. Maaseuturahaston 
tuki voi koskea toimenpiteitä, jotka 
kuuluvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
III osaston 2 luvun soveltamisalaan.

Or. de

Perustelu

Maaseudun sertifioitujen ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden olisi täytettävä 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamista koskevat vaatimukset automaattisesti, joten 
toimenpidekokonaisuus olisi katsottava viherryttämiseksi ja sitä olisi voitava tukea 
kummassakin pilarissa. 

Tarkistus 134
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tehdessään edellisessä kohdassa 
tarkoitettuja tukia koskevia laskelmia 
jäsenvaltio voi turvautua 
vaihtoehtokustannusten käsitteeseen 
tilanteissa, joissa saatetaan luopua 
ympäristö- ja ilmastoystävällisistä 
käytänteistä.

Or. pt

Tarkistus 135
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
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laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
3 luvun mukaiset tuet.

laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
3 luvun mukaiset tuet. Tuet on 
asianmukaisesti eriytettävä ottaen 
huomioon:
– kunkin alueen erityisolosuhteet ja 
kehittämistavoitteet;
– maataloustoiminnalle aiheutuvien 
pysyvien luonnonhaittojen vakavuus;
– tilan tuotantosuunta ja tarvittaessa tilan 
taloudellinen rakenne.

Or. de

Perustelu

On otettava huomioon, että tilanpidon maksut ja kustannukset vaihtelevat tilan 
tuotantosuunnan ja tuotantoalueen mukaisesti. 

Tarkistus 136
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukia vahvistettaessa on noudatettava 
liitteessä I vahvistettuja vähimmäis- ja 
enimmäismääriä.

3. Tukia vahvistettaessa on noudatettava 
liitteessä I vahvistettuja vähimmäis- ja 
enimmäismääriä. Enimmäismääriä 
korkeampia luonnonhaittakorvauksia 
voidaan myöntää edellyttäen, että kaikki 
kyseisellä ohjelmatyön tasolla myönnetyt 
luonnonhaittakorvaukset eivät 
keskimääräiseltä tasoltaan ylitä tätä 
enimmäismäärää.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava vahvistaa eriytettyjä tukimääriä eri tuotantosuuntien tiloille.
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Tarkistus 137
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole 
saaneet 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua alueiden määrittelyä 
päätökseen ennen 1 päivää tammikuuta 
2014, 5 kohtaa on sovellettava 
viljelijöihin, jotka saavat tukia alueilla, 
jotka olivat oikeutettuja tällaisiin tukiin 
ohjelmakaudella 2007–2013. Kun 
alueiden määrittely saadaan päätökseen, 
edelleen tukikelpoisina säilyvien alueiden 
viljelijät saavat tämän toimenpiteen 
mukaista täyttä tukea. Tukikelpoisuutensa 
menettävien alueiden viljelijät eivät saa 
enää 5 kohdan mukaista tukea.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 138
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia 
käytössä olevasta maatalousmaasta 
täyttää vähintään yhden liitteessä II 
luetelluista perusteista mainitulla 
kynnysarvolla. Tämän edellytyksen 
täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 

Jäsenvaltiot voivat myöntää 32 artiklan 
mukaisia tukia muilla alueilla kuin 
vuoristoalueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, kun ensin mainitut alueet olivat 
ohjelmakaudella 2007–2013 tukikelpoisia 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan 
a alakohdan ii alakohdan mukaisesti.
Määritettäessä muita alueita kuin 
vuoristoalueita alueiksi, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
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hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso). olisi sovellettava perusteita, joiden on 
perustuttava vankkaan tieteelliseen 
näyttöön, joissa on otettava huomioon 
alueen erityisolosuhteet ja 
kehittämistavoitteet ja jotka on eriytettävä 
asianmukaisesti pysyvien 
luonnonhaittojen laajuuden ja 
tuotantosuunnan taikka tilojen 
taloudellisen rakenteen perusteella.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotusta muiden epäsuotuisten alueiden uudesta määrittelystä ei voida soveltaa 
kaikissa jäsenvaltioissa. Uudessa järjestelmässä olisi otettava Euroopan parlamentin 
kantojen mukaisesti huomioon jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet.

Tarkistus 139
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. maaseutumatkailuun liittyvien 
matkailupalvelujen kehittäminen ja/tai 
saattaminen markkinoille.

Or. de

Perustelu

Maaseutumatkailuun liittyvän tarjonnan kehittäminen ja kaupan pitäminen on erittäin 
tärkeää maaseutualueille, koska tämä talouden ala nivoutuu monilla alueilla yhteen erityisesti 
maatalouden kanssa.

Tarkistus 140
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. hankkeiden kehittäminen yhteistyössä 
maatilojen kuntouttavan käytön kanssa 
(esimerkiksi vihreä hoiva);

Or. de

Perustelu

Maatilojen kuntouttavan käytön tarjonnan kehittäminen vihreää hoivaa koskevan EU-
hankkeen mallin mukaisesti on ensinnäkin merkittävää maaseutualueille ja toisekseen 
maatalouden uusi täydentävä tuotantohaara.

Tarkistus 141
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

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.

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, jotka johtavat 
vuosituotannon vähenemiseen yli 
15 prosentilla verrattuna viljelijän
keskimääräiseen vuosituotantoon.
Keskimääräinen vuosituotanto lasketaan 
kolmen edellisen vuoden lukujen 
perusteella tai viiden edellisen vuoden 
lukujen perusteella, lukuun ottamatta 
suurinta ja pienintä lukua, taikka 
riittävän hyvin perusteltujen 
epätavallisten olosuhteiden vuoksi tietyn 
yksittäisen vuoden lukujen perusteella 
viiden edeltävän vuoden ajalta. 
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Aiheutuneiden menetysten laajuuden 
arviointia voidaan mukauttaa kunkin 
tuotantolajin erityispiirteisiin hyödyntäen
(a) tilojen tasolla tai alueellisella, 
paikallisella tai kansallisella tasolla 
saatua biologista näyttöä (biomassan 
hävikin suuruus) tai muuta vastaavaa 
näyttöä sadon pienenemisestä; taikka
(b) alueellisella, paikallisella tai 
kansallisella tasolla saatua ilmasto-
olosuhteita koskevaa näyttöä (muun 
muassa sademäärät ja lämpötila).

Or. pt

Tarkistus 142
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
paikalliset toimintaryhmät voivat myös 
huolehtia hallintoviranomaisen ja/tai 
maksajaviraston niille siirtämien 
lisätehtävien suorittamisesta.

1. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
paikalliset toimintaryhmät voivat myös

Or. en

Tarkistus 143
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) huolehtia hallintoviranomaisen ja/tai 
maksajaviraston niille siirtämien 
lisätehtävien suorittamisesta; tai
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Or. en

Tarkistus 144
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) toteuttaa paikallisessa 
kehittämisstrategiassa yksin tai yhdessä 
kumppaneiden kanssa operaatioita, joilla 
on laaja alueellinen ulottuvuus 
("sateenvarjohankkeita").

Or. en

Perustelu

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

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

Tarkistus 145
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Paikallisiin toimintaryhmiin kuuluvat 
myös olemassa olevat Leader-ryhmät, 
jotka saavat tukea Leader II -aloitteesta1

tai Leader+-aloitteesta2 tai joita tuetaan 
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maaseuturahastoa koskevan asetuksen 
(EY) N:o 1698/20053 62 artiklan 
mukaisesti, edellyttäen, että nämä ryhmät 
täyttävät asetuksen .../...[CPR] 28, 29 ja 
30 artiklassa tarkoitetut edellytykset.
______________
1 Komission tiedonanto, joka koskee 
suuntaviivoja yleiskattavaa tukea tai 
yhtenäistettyjä toimenpideohjelmia varten, 
joihin jäsenvaltioita pyydetään jättämään 
tukihakemuksia osana maatalouden 
kehittämistä koskevaa yhteisön aloitetta 
(Leader II) (EYVL C 180, 1.7.1994, s. 48).
2 Komission tiedonanto, annettu 
14 päivänä huhtikuuta 2000, 
jäsenvaltioille yhteisöaloitteen 
suuntaviivojen vahvistamisesta 
maaseudun kehittämiseksi (Leader+) 
(EYVL C 139, 18.5.2000, s. 5). 
Muutettuna viimeksi komission 
tiedonannolla yhteisöaloitteen 
suuntaviivojen vahvistamisesta 
maaseudun kehittämiseksi (Leader+) 
jäsenvaltioille 14 päivänä huhtikuuta 
2000 annetun komission tiedonannon 
muuttamisesta (EYVL C 294, 4.12.2003, 
s. 11).
3 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, 
annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 146
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Paikalliset toimintaryhmät voivat pyytää 2. Paikalliset toimintaryhmät voivat pyytää 
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toimivaltaiselta maksajavirastolta 
ennakkomaksua, jos tällainen mahdollisuus 
sisältyy maaseudun kehittämisohjelmaan. 
Ennakkomaksun määrä voi olla enintään 
50 prosenttia toimintakustannuksiin ja 
toiminnan edistämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin liittyvästä julkisesta tuesta.

toimivaltaiselta maksajavirastolta 
ennakkomaksua, jos tällainen mahdollisuus 
sisältyy maaseudun kehittämisohjelmaan. 
Ennakkomaksun määrä voi olla enintään 
80 prosenttia toimintakustannuksiin ja 
toiminnan edistämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin liittyvästä julkisesta tuesta.

Or. en

Perustelu

Paikallisilla toimintaryhmillä on huomattavia luotonsaantivaikeuksia, joten ehdotamme 
ennakkomaksun määrän korottamista 80 prosenttiin.

Tarkistus 147
Czesław Adam Siekierski

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) edellä b alakohdan mukainen 
valmisteleva apu voidaan suorittaa 
ennakkomaksuna, jonka osuus julkisesta 
tuesta voi olla 100 prosenttia, jos itse 
ohjelmassa on määrätty tällaisesta 
mahdollisuudesta.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan uutta alakohtaa, joka mahdollistaisi ennakkomaksut aina 100 prosenttiin saakka 
sateenvarjohankkeiden toteuttamista varten. Näihin hankkeisiin osallistuu kumppaneita, jotka 
eivät voi taloudellisten rasitteiden vuoksi hakea tukea yksilöllisesti. Paikallisten 
toimintaryhmien sateenvarjohankkeissa voitaisiin siis siirtää etukäteen varoja tällaisille 
kumppaneille.

Tarkistus 148
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Uusiin kastelujärjestelmiin tehtyjä 
investointeja voidaan pitää tukikelpoisina 
menoina, jos kyetään osoittamaan, että 
kyseinen investointi on kestävä ja vesialan 
puitedirektiivin mukainen. Olemassa 
olevien järjestelmien nykyaikaistamiseen 
tehtyjä investointeja pidetään 
tukikelpoisina menoina, jos vesialan 
puitedirektiivin mukaisesti laadituissa 
tehokasta vedenkäyttöä koskevissa 
kansallisissa suunnitelmissa määritellyt 
parametrit osoittavat vedenkäytön 
paranevan.

Or. pt

Tarkistus 149
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) aiemmat tulokset. (b) aiemmat tulokset kaudella 2007–2013.

Or. de

Perustelu

Ei ole asianmukaista viitata vuoteen 2013, koska jäsenvaltioiden profiilit ovat keskenään 
tyystin erilaisia kaudella 2007–2013.  Tästä syystä koko kauden keskiarvo soveltuu paremmin 
viitearvoksi.

Tarkistus 150
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista vähemmän kehittyneillä alueilla, 
syrjäisimmillä alueilla ja asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitetuilla pienillä 
Egeanmeren saarilla;

(a) 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista vähemmän kehittyneillä alueilla, 
phasing out -alueilla, syrjäisimmillä 
alueilla ja asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitetuilla pienillä Egeanmeren saarilla;

Or. en

Tarkistus 151
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 
90 prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 
90 prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, phasing out -alueiden, 
syrjäisimpien alueiden ja asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitettujen pienten 
Egeanmeren saarten ohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 152
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) 60 prosenttia 29 artiklan mukaisten 
maatalouden ympäristö- ja 
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ilmastotoimenpiteiden osalta. Se voidaan 
nostaa 90 prosenttiin vähemmän 
kehittyneiden alueiden, syrjäisimpien 
alueiden ja asetuksessa (ETY) 
N:o 2019/93 tarkoitettujen pienten 
Egeanmeren saarten ohjelmissa.

Or. pt

Tarkistus 153
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 100 prosenttia 66 artiklan mukaista 
rahoitusta saavien tukitoimien osalta.

(b) 100 prosenttia 66 ja 38 artiklan
mukaista rahoitusta saavien tukitoimien 
osalta.

Or. pt

Tarkistus 154
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Maaseuturahastolle asetuksen (EU) 
N:o DP/2012 14 artiklan mukaisesti 
siirrettyihin varoihin sovelletaan 
3 kohdassa tarkoitettua yhtenäistä 
rahoitusosuutta.

Or. de

Perustelu

Maaseuturahastolle joustavuuden yhteydessä siirrettyihin varoihin olisi johdonmukaisuuden 
vuoksi sovellettava samaa rahoitusosuutta kuin muihin maaseuturahaston toimiin.
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Tarkistus 155
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sen on tarkasteltava toimia ja tuotoksia 
suhteessa ohjelman 
arviointisuunnitelmaan;

(b) sen on tarkasteltava 
hallintoviranomaisen esittämää ohjelman 
arviointisuunnitelmaa ja sen 
täytäntöönpanon edistymistä;

Or. en

Tarkistus 156
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta, vuoden 2023 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitetun kertomuksen on 
katettava kalenterivuoden 2014 ja 2015.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, vuoden 
2022 loppuun asti. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava lopullinen kertomus 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. 
Vuonna 2016 toimitetun kertomuksen on 
katettava kalenterivuodet 2014 ja 2015.

Or. en

Tarkistus 157
Czesław Adam Siekierski
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Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos maaseudun kehittämisohjelmassa 
määrätään välineistä, joissa on 
valtiontukia koskevia elementtejä, 
kyseisistä välineistä ei anneta erillistä 
ilmoitusta. 

Or. en

Perustelu

EU-säännöksiä on muutettava, jotta voidaan välttää erillisen hyväksymismenettelyn 
soveltaminen välineisiin, joiden on oltava muutoinkin kilpailupolitiikan mukaisia.


