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Tarkistus 158
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 159
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\912809FI.doc 5/26 PE496.352v01-00

FI

kustannusten määrittelemistä.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 160
Jens Geier

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 
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 

(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 
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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.

maksaa tuen erinä.

Or. de

Perustelu

Viljelijöitä pitäisi käsitellä tilan siirron yhteydessä samalla tavoin kuin kaikkia muitakin 
yrittäjiä. Korvauksen maksaminen viljelijöille ei ole asianmukaista, ja se ei ole tasa-arvoista 
muihin yrittäjiin nähden.

Tarkistus 161
Jens Geier

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 

(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 
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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.

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 käytettävä vähintään
30 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

Or. de

Perustelu

Pakollinen vähimmäisosuus maatalouden ympäristötoimiin ja ilmastotoimiin on hyvin tärkeä 
tämän painopisteenä olevan toimen tärkeyden korostamiseksi. Samalla on kuitenkin tarjottava 
riittävästi joustavuutta. Siksi osuutta on nostettava hieman 25 prosentista 30 prosenttiin.

Tarkistus 162
Jens Geier



PE496.352v01-00 8/26 AM\912809FI.doc

FI

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. de
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Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 163
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista maaseudun 
eurooppalaisen kehittämisstrategian 
yhteydessä edistämällä maaseudun 
kestävää kehittämistä kaikkialla unionissa 
tavalla, joka täydentää yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä 'YMP', 
muita välineitä koordinoidulla ja 
täydentävällä tavalla koheesiopolitiikan ja 
yhteisen kalastuspolitiikan kanssa. Se 
edistää alueiden käytön ja ympäristön 
kannalta tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä.

Or. de

Perustelu

Alueiden komitean lausunnon tarkistus 29 korostaa, että Euroopan tasolla tarvitaan todellista 
strategiaa maaseudun kehittämiseksi. Se on sovitettava koheesiopolitiikan ja yhteisen 
kalastuspolitiikan vaatimuksiin ja sitä on täydennettävä koheesio- ja kalastuspolitiikalla.

Tarkistus 164
Jens Geier

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

Komission teksti Tarkistus

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

(3) elintarvikeketjun organisoinnin 
edistäminen erityisesti seuraavilla aloilla:

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 165
Jens Geier

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

Komission teksti Tarkistus

(b) maatilojen riskienhallinnan 
tukeminen;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 166
Jens Geier

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) talouden monipuolistamisen, uusien
yritysten perustamisen ja työpaikkojen 
luomisen edistäminen;

Or. de

Perustelu

Alueiden komitean tarkistus 32.

Tarkistus 167
Jens Geier

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

Komission teksti Tarkistus

(c) tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun 
parantaminen maaseutualueilla.

(c) uuden tekniikan sekä tieto- ja 
viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien, 
käytön ja laadun parantaminen.

Or. de

Perustelu

Alueiden komitean tarkistus 32.

Tarkistus 168
Jens Geier

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) nuorten ja erityisesti naisten 
maaseutualueille asettautumisen 
helpottaminen edistämällä toimia, joilla 
helpotetaan työ- ja perhe-elämän 
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yhteensovittamista.

Or. de

Perustelu

Alueiden komitean tarkistus 32.

Tarkistus 169
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
'pienviljelijäjärjestelmä' ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Viljelijöitä pitäisi käsitellä tilan luovuttamisen/siirron yhteydessä samalla tavoin kuin kaikkia 
muitakin yrittäjiä. Korvauksen maksaminen viljelijöille ei ole asianmukaista, ja se ei ole tasa-
arvoista muihin yrittäjiin nähden.

Tarkistus 170
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
hakemuksen jättöhetkellä osallistuneet 
pienviljelijäjärjestelmään vähintään 
yhden vuoden ajan ja jotka sitoutuvat 
siirtämään koko tilansa ja vastaavat 

Poistetaan.
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tukioikeudet toiselle viljelijälle. Tukea
maksetaan siirtopäivästä 31 päivään 
joulukuuta 2020 asti.

Or. de

Perustelu

Viljelijöitä pitäisi käsitellä tilan siirron yhteydessä samalla tavoin kuin kaikkia muitakin 
yrittäjiä. Korvauksen maksaminen viljelijöille ei ole asianmukaista, ja se ei ole tasa-arvoista 
muihin yrittäjiin nähden.

Tarkistus 171
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdan c alakohdassa säädetty 
tuki on suuruudeltaan 120 prosenttia 
tuensaajan pienviljelijäjärjestelmän 
mukaisesti saamasta vuotuisesta tuesta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Viljelijöitä pitäisi käsitellä tilan siirron yhteydessä samalla tavoin kuin kaikkia muitakin 
yrittäjiä. Korvauksen maksaminen viljelijöille ei ole asianmukaista, ja se ei ole tasa-arvoista 
muihin yrittäjiin nähden.

Tarkistus 172
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa.

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa.
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Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan maatalouskäytön 
jatkuminen.

Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan kestävän
maatalouskäytön jatkuminen.

Or. de

Tarkistus 173
Jens Geier

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, jotka vastaavat 
yhtä tai useampaa maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumusta. Maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotukia voidaan 
myöntää myös muille maankäyttäjille tai 
muiden maankäyttäjien ryhmille, jos tämä 
on asianmukaisesti perusteltua 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Alueiden komitean tarkistus 36 korostaa, että toimien rajoittaminen "maatalousmaihin" olisi 
poistettava, koska se vaarantaisi nopeasti tärkeitä ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Tämä 
koskisi esimerkiksi sellaisten alojen laiduntamista, joita ei luokitella maatalousmaaksi, sekä 
maatalouden ympäristötoimien toteuttamista lampialueilla, soilla ja rantavyöhykkeillä.

Tarkistus 174
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
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37 artikla

Komission teksti Tarkistus

Riskienhallinta Poistetaan.
1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa
(a) suoraan viljelijöille maksettavan 
taloudellisen tuen sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin-
tai kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;
(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.
2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 'sijoitusrahasto' 
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 
järjestelmää, jossa siihen kuuluvat 
viljelijät voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
taloudellisia tappioita vastaan, jotka 
aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista taikka 
ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden 
kansallisten tai unionin tukivälineiden 
taikka yksityisten vakuutusjärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liian suuria 
korvauksia. Euroopan 
globalisaatiorahastosta, jäljempänä 
'EGR', saatu suora tulotuki otetaan myös 
huomioon viljelijöiden tulotasoa 
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arvioitaessa. 
4. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 39 artiklan 3 kohdan b 
alakohdassa ja 40 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen sijoitusrahastoille 
myönnettävien kaupallisten lainojen 
vähimmäis- ja enimmäiskestoa.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 175
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sato-, eläin- ja kasvivakuutus Poistetaan.
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.
2. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on todettava virallisesti 
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epäsuotuisten sääolojen, eläin- tai 
kasvitaudin taikka tuholaisvahingon 
esiintyminen.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 
etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
virallinen toteaminen katsotaan 
tapahtuneeksi.
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. Tuen enimmäismäärä vahvistetaan 
liitteessä I.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 176
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Eläin- ja kasvitauteihin sekä 
ympäristövahinkoihin liittyvät 

sijoitusrahastot

Poistetaan.

1. Jotta kyseinen sijoitusrahasto voi saada 
tukea sen on / sillä on
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(a) oltava toimivaltaisen viranomaisen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
hyväksymä;
(b) noudatettava avointa politiikkaa 
rahastoon tehtävien maksujen ja sieltä 
tehtävien nostojen suhteen;
c. oltava selkeät säännöt mahdollisesti 
syntynyttä velkaa koskevan vastuun 
osalta.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja 
hallintoa koskevat säännöt erityisesti siltä 
osin kuin ne liittyvät korvausten 
myöntämiseen viljelijöille 
kriisitapauksissa tai näiden sääntöjen 
hallinnointiin ja niiden noudattamisen 
seurantaan.
3. Edellä 37 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu taloudellinen tuki 
voi liittyä vain
sijoitusrahaston perustamisesta 
aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, 
jotka voidaan jakaa pienenevästi enintään 
kolmelle vuodelle;
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, 
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soveltamalla
(a) rahastokohtaisia enimmäismääriä;
(b) yksikkökohtaisia enimmäismääriä.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 177
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 178
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
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41 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteiden toteuttamista koskevat 
säännöt

Poistetaan.

1. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tässä jaksossa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamista koskevat säännöt, joita 
sovelletaan seuraaviin:
(a) maa- ja metsätalouden 
neuvontapalveluja, tilanhoitopalveluja tai 
lomituspalveluja tarjoavien viranomaisten 
tai yksiköiden valintaa koskevat 
menettelyt sekä 16 artiklassa tarkoitetun 
neuvontapalveluihin liittyvän 
toimenpiteen mukainen tuen aleneva 
asteikko;
(b) jäsenvaltion arvio 
liiketoimintasuunnitelman edistymisestä, 
maksuvaihtoehdot ja nuorten viljelijöiden 
mahdollisuudet hyödyntää muita 20 
artiklassa tarkoitetun tila- ja 
yritystoiminnan kehittämistä koskevan 
toimenpiteen mukaisia toimenpiteitä;
(c) rajanveto muiden toimenpiteiden 
kanssa, muuntaminen muihin kuin 
liitteessä I käytettyihin yksiköihin, 
transaktiokustannusten laskeminen sekä 
29 artiklassa tarkoitetun maaseudun 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteen, 30 
artiklassa tarkoitetun luonnonmukaista 
maataloutta koskevan toimenpiteen ja 35 
artiklassa tarkoitetun metsätalouden 
ympäristö- ja ilmastopalveluja ja metsien 
suojelua koskevan toimenpiteen 
mukaisten sitoumusten muuntaminen tai 
mukauttaminen;
(d) mahdollisuus käyttää tulonmenetysten 
vakio-oletuksia 29, 30, 31, 32, 34 ja 35 
artiklan mukaisten toimenpiteiden 
yhteydessä ja tulonmenetysten 
laskentaperusteet;
(e) tuen määrän laskeminen silloin, kun 
tukitoimelle voidaan myöntää useamman 
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kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 91 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 179
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) sijoitukset kastelujärjestelmien 
nykyaikaistamiseen tai perustamiseen 
jäsenvaltioiden tai alueiden hankkeiden ja 
ohjelmien yhteydessä edellyttäen, että 
ympäristövaikutusten perinpohjaisen 
selvittämisen tulokset ovat myönteisiä 
sekä veden laadun että resurssin määrän 
suhteen;

Or. de

Perustelu

Alueiden komitean tarkistus 37.

Tarkistus 180
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
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64 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 20 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
suoritusvarauksen jakamiseksi asetuksen 
(EU) N:o HR/2012 45 artiklan mukaisesti 
maaseuturahastoa varten kannetut 
käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot on lisättävä asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 18 artiklassa 
tarkoitettuihin määriin. Suoritusvaraus 
on jaettava jäsenvaltioille suhteessa niiden 
osuuteen maaseuturahastosta myönnetyn 
tuen kokonaismäärästä.

6. Asetuksen (EU) N:o HR/2012 
45 artiklan mukaisesti maaseuturahastoa 
varten kannetut käytettävissä olevat 
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot on 
jaettava jäsenvaltioille suhteessa niiden 
osuuteen maaseuturahastosta myönnetyn 
tuen kokonaismäärästä.

Or. de

Perustelu

Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 18 artiklan alakohdassa tarkoitettu suoritusvaraus 
poistetaan.

Tarkistus 181
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään 30 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 29, 30 
ja 31 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin.

Or. de

Perustelu

Maaseutuympäristöä ja ilmastoa koskevien toimien pakollisen vähimmäisosuuden ei pidä olla 
johdanto-osan kappaleessa, vaan vastaavassa artiklassa. Tämän painopisteenä olevan toimen 
tärkeyden korostamiseksi ja samanaikaisen joustavuuden säilyttämiseksi osuutta pitäisi 
nostaa hieman 25 prosentista 30 prosenttiin.
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Tarkistus 182
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kansallinen rahoitusosuus 
tukikelpoisille julkisille menoille voidaan 
korvata yksityisillä rahoitusosuuksilla.

Or. de

Perustelu

Kuten päättyneissä varainhoitoasetusta koskeneissa kolmikantaneuvotteluissa jo todettiin, 
tukikelpoisia julkisia menoja koskeva kansallinen osuus pitäisi voida korvata yksityisillä 
rahoitusosuuksilla. Tämä on tarpeen etenkin nykytilanteessa, jossa jäsenvaltiot pyrkivät 
säästämään, jotta voidaan ratkaista ongelmat, joita liittyy jäsenvaltioiden 
osarahoitusosuuden saantiin yksityisten sijoittajien kautta. 

Tarkistus 183
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Riskienhallinta Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 184
Jens Geier
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Sato-, eläin- ja kasvivakuutus Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 185
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Eläin- ja kasvitauteihin sekä 
ympäristövahinkoihin liittyvät 
sijoitusrahastot

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.

Tarkistus 186
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
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Liite V – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

40 artikla Tulojen vakauttamisväline Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan 1. pilarin tarkoituksena on tulojen vakauttaminen. Yhteisen 
maatalouspolitiikan toinen pilari koskee maaseudun kehittämistä. 37, 38, 39, 40 ja 41 artikla 
sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet komission ehdotuksessa eivät siksi kuulu toiseen 
pilariin.


