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LYHYET PERUSTELUT

Maaseudun kehittäminen on tärkeä osa alueiden kestävää kehitystä Euroopan unionissa. 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)1 ei koske ainoastaan 
yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaan liittyy myös tiiviisti Euroopan unionin tavoitteeseen 
lujittaa unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, kuten Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 174 artiklassa on säädetty. Komissio on näin 
ollen ehdottanut tulevaan monivuotiseen rahoitussuunniteluun yhteistä strategiakehystä 
kaikille rahastoille, myös maaseuturahastolle. Kaikkien tämän puiteasetuksen kattamien 
rahastojen on määrä edistää yhdessä kestävää alueellista kehitystä ja sen myötä koko 
Euroopan unionin sopusointuista kehitystä. Rahastojen yhteisillä puitteilla pyritään 
edistämään sitä, että kaikista rahastoista tehdyissä investoinneissa sovelletaan samoja 
tavoitteita. Rahastojen on toimittava tiiviisti yhdessä, jotta varojen käytön synergiaetuja 
voidaan parantaa ja tuottaa paras mahdollinen lisäarvo. Samalla pyritään vähentämään 
byrokraattisia esteitä, joita paikallisten hankkeiden toteuttajilla on useampien rahastojen 
käytölle. Juuri maaseutu hyötyy kaikkien yhteisen strategiakehyksen rahastojen yhdennetystä 
käytöstä. Erityisen haavoittuvia ryhmiä, kuten romaniväestöä, voidaan tukea, ja voidaan 
pyrkiä eroon yhden tuotteen tuotannon tietyille alueille aiheuttamasta yksipuolisesta 
riippuvuudesta. Tämä edellyttää kaikkien rahastojen täytäntöönpanosäännösten ja 
tarkastusvaatimusten laajaa yhdenmukaistamista. Yhteinen puiteasetus sisältää samalla yleisiä 
periaatteita, kuten kumppanuuden ja monitasoisen hallinnon, soveltuvan EU:n lainsäädännön 
ja soveltuvan kansallisen lainsäädännön noudattamisen, miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämisen, syrjinnältä suojelun sekä kestävän kehityksen tukemisen.

Jotta voidaan luoda korkeampaa eurooppalaista lisäarvoa, yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen, EAKR:n, koheesiorahaston, ESR:n, maaseuturahaston ja EMKR:n toimien on 
tuettava EU:n yhteisiä prioriteetteja älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun toteuttamiseksi. 
Nämä prioriteetit noudattavat Eurooppa-neuvoston päättämiä Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisiä tavoitteita ja lippulaivahankkeita.

Komissio ei kuitenkaan monissa kohdissa onnistunut ottamaan näitä seikkoja mukaan 
maaseuturahastoa koskevaan asetukseen. Tässä kertomuksessa ehdotettujen tarkistusten 
tarkoituksena on ottaa olennaisilta osin käyttöön yhteinen kieli, jotta voidaan helpottaa 
rahastoihin liittyvää yhteistä ohjelmatyötä. Esittelijän mielestä ratkaisevaa on kuitenkin se, 
että maaseuturahastoa voidaan käyttää muiden yhteisen strategiakehyksen rahastojen kanssa 
useiden rahastojen rahoitukseen tai yhteisten toimintaohjelmien kanssa, jotta voidaan 
vahvistaa eri rahastojen synergiaetuja erityisesti paikallisella tasolla. Tässä mukana olevat 
keskeiset toimijat on säädetty yleisessä asetuksessa (CPR/2012), ei maaseuturahastoa 
koskevassa asetuksessa. Esittelijä on kuitenkin muuttanut maaseuturahastoa koskevan 
asetuksen vastaavia kohtia lisätäkseen mahdollisuuksia yhteisille toimintaohjelmille muiden 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen kanssa. Hän ehdottaa esimerkiksi, että siirtymäalueiden 
jäsenvaltiot voivat mukauttaa EU:n yhteisrahoitusosuuden muiden yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen osuuteen yhteisen ohjelman puitteissa.

                                               
1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen, COM(2011) 627, 19.10.2011.
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Esittelijä tukee komission hanketta määrittää maaseutualueet, jotta voidaan vahvistaa 
maaseuturahaston painotusta näihin alueisiin. Olisi kuitenkin valitettavaa, jos sen myötä 
menetettäisiin toimiva alueellinen lähestymistapa.  Jos maaseutualueita käsitellään erillään 
muista, niiden kestävää kehitystä ei voida edistää. Jos kaupunkien ja maaseudun välisiä ja 
alueiden välisiä taloudellisia ja kulttuurisia suhteita kuitenkin tuetaan, maaseudulle on tästä 
hyötyä. Näin ollen maaseutualueiden määritelmän on sisällettävä myös toiminnallisia alueita, 
jotta varmistetaan paikallisten kehittämisstrategioiden onnistuminen.

Leader-menetelmän avulla rahastojen yhteinen strategiakehys voi harpata eteenpäin 
hyödyntämällä yli 20 vuoden myönteisiä kokemuksia maaseudun kehittämisestä. Leader-
menetelmässä alueen väestö otetaan osalliseksi elinympäristönsä kestävään kehitykseen. 
Leader-menetelmä on maailmanlaajuisesti menestyksekkäin keino maaseudun elvyttämiseen 
ja se tukee maaseudun sosioekonomista kehitystä kaikessa monimuotoisuudessaan. Alhaalta 
ylös etenevässä lähestymistavassa käytetään paikallisväestön tietämystä parhaiden ratkaisujen 
löytämiseksi alueiden epäsuotuisien olosuhteiden korjaamiseen ja tuodaan esiin 
kehityspotentiaalia ja uusia työllistymismahdollisuuksia. Leader-menetelmässä sen sijaan 
vastuu kehityksestä siirretään paikallisväestölle. Tämä horisontaalisen ja vertikaalisen 
kumppanuuden yhdistelmä on osoittanut, että paikan päällä kehitetyt toimenpiteet täydentävät 
toisiaan, ja että niillä on näin ollen valtava vaikutus työpaikkojen luomiseen maaseudulle. 
Ihmisten aktiivinen osallistuminen asuinympäristönsä kehittämiseen vahvistaa samaistumista 
asuinympäristöön ja ehkäisee poismuuttoa. Tämä voi torjua väestörakenteen kielteistä 
kehitystä. Paikallisväestö edistää näin ollen aktiivisesti EU:n Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
toteuttamista. Siksi esittelijän keskeisenä tavoitteena lausunnossa on se, että Leader-
menetelmälle annetaan paljon sijaa maaseudun kehittämisessä erityisesti alueita koskevissa 
seikoissa eli maaseuturahastoa koskevan asetuksen painopistealueilla 3, 4, 5 ja 6.  Leader-
menetelmä on Euroopan unionin suosituin ja pidetyin väline paikallisella tasolla. Se edistää 
merkittävästi EU:n näkyvyyttä unionin kansalaisten keskuudessa.

Kuten komissio kuvaa alueiden tulevia haasteita koskevassa valmisteluasiakirjassaan "Alueet 
2020"1, ilmastonmuutos voi rasittaa merkittävästi alueiden taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä järjestelmiä. Esimerkiksi korkean kuivuusriskin alueilla voi ilmetä 
ristiriitoja rajoitettujen vesivarojen asianmukaisesta käytöstä. Niiden alueiden määrä, joilla on 
tulvavaara, rantaeroosiota tai metsäpaloja, kasvaa jatkuvasti. Ne vaikuttavat eniten 
maatalouteen ja maaseutumatkailuun, koska alat ovat riippuvaisia ekosysteemipalveluista ja 
luonnonvaroista. Juuri näillä aloilla on maaseudulla eniten työpaikkoja. Jopa maaseudun 
asuinkelpoisuus saattaa kyseenalaistua. Tästä syystä hoitomenetelmillä, ilmastotoimilla ja 
luonnonvarojen suojelulla on maataloudessa alueellinen ulottuvuus. Ne edistävät 
merkittävästi maaseudun elinympäristön säilyttämistä ja näiden alueiden väestön 
hyvinvointia. Tämäkin näkökulma ilmenee esittelijän tarkistuksista. Tällä otetaan huomioon 
maaseutualueiden kehittämisstrategioiden monimutkaisuus.

Lopuksi on tärkeää, että EU:n vähäiset taloudelliset resurssit käytetään optimaalisesti ja 
tehokkaasti maaseudun kestävään kehitykseen ja parannetaan näin alueella asuvan väestön 
hyvinvointia. Hyvinvointia ei kuitenkaan voi mitata vain BKT:llä. Kuten komission 
tiedonannossa "BKT ja muut indikaattorit"2 todetaan, BKT ei mittaa ympäristön kehityksen 

                                               
1 SEK (2008) 2868 final, 14.11.2008.
2 COM(2009)433.
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kestävyyttä tai sosiaalista osallisuutta. Osallistava kehittämistoiminta voi kuitenkin saada 
aikaan todellista hyvinvointia maaseutualueilla..

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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 sekä
maaseutualueiden kestävään
kehittämiseen kaupunkien ja maaseudun 
väliset yhteydet ja alueiden välinen 
yhteistyö mukaan luettuina. 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 
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metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien täyttämisessä olisi 
otettava huomioon kestävä kehitys, 
saastuttaja maksaa -periaate sekä se, että 
unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 ja 191
artiklan mukaisesti. Koska vähintään 20 
prosenttia unionin talousarviosta pyritään 
käyttämään ilmastonmuutokseen liittyviin 
tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi annettava 
tietoja näiden tavoitteiden tukemisesta 
käyttäen komission hyväksymää 
menetelmää.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin 
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava joko koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma 
tai joukko alueellisia ohjelmia. Kussakin 
ohjelmassa olisi täsmennettävä strategia 
maaseudun kehittämistä koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta
sekä varmistettava rahavarojen 
tasapuolinen jakaminen unionin 
prioriteettien kesken ja prioriteettien 
keskinäinen johdonmukaisuus. 
Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin politiikkoja, 
erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopoliittisten 
muiden yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen toimia sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa. Ohjelmatyössä olisi 
otettava huomioon mahdollisuudet 
yhdistää yhteisen strategiakehyksen eri 
rahastojen tarjoamaa tukea. Joukon 
alueellisia ohjelmia valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös 
kansallinen kehys, jolle ei ole olemassa 
erillistä talousarviomäärärahaa, 
helpottaakseen alueiden välistä 
koordinointia, kun kyseessä ovat 
maanlaajuiset haasteet. 

Or. en
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Tarkistus 4

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, kaupunkien ja 
maaseudun väliset yhteydet ja alueiden 
välinen yhteistyö huomioon ottaen.
Temaattisten alaohjelmien olisi liityttävä 
muun muassa nuoriin viljelijöihin, 
pientiloihin, vuoristoalueisiin, lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen, 
edistyneisiin kestäviin viljelyjärjestelmiin 
ja luonnonvarojen käyttöön sekä 
luonnonarvoltaan merkittäviin 
viljelyjärjestelmiin. 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. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Maaseudun kehittämisohjelmien 
tavoitteet olisi asetettava kaikille 

(11) Maaseudun kehittämisohjelmien 
tavoitteet olisi asetettava kaikille 
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jäsenvaltioille yhteisiin 
tavoiteindikaattoreihin nähden. Tämän 
tehtävän helpottamiseksi olisi määriteltävä 
maaseudun kehittämistä koskevia unionin 
prioriteetteja noudattaen alueet, joihin näitä 
indikaattoreita sovelletaan. Koska 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
liittyvää maaseudun kehittämistä koskevaa 
unionin prioriteettia sovelletaan 
horisontaalisesti, olisi tämän prioriteetin 
mukaisia tukitoimia pidettävä 
välttämättöminä sovellettaessa muille 
unionin prioriteeteille määriteltyjä 
tavoiteindikaattoreita.

jäsenvaltioille yhteisiin indikaattoreihin
nähden. Tämän tehtävän helpottamiseksi 
olisi määriteltävä maaseudun kehittämistä 
koskevia unionin prioriteetteja noudattaen 
alueet, joihin näitä indikaattoreita 
sovelletaan. Koska tietämyksensiirron ja 
innovoinnin parantamiseen maa- ja 
metsätaloudessa liittyvää maaseudun 
kehittämistä koskevaa unionin prioriteettia 
sovelletaan horisontaalisesti, olisi tämän 
prioriteetin mukaisia tukitoimia pidettävä 
välttämättöminä sovellettaessa muille 
unionin prioriteeteille määriteltyjä yhteisiä 
indikaattoreita.

Or. en

Tarkistus 6

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 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten

(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 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, maaseudun 
kehitysjärjestöjen ja -verkostojen, 
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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. 

elintarvikealalla toimivien henkilöiden ja 
maaseudun mikro- ja pienyritysten 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. en

Tarkistus 7

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 
kestävän 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 kestävän aluekehityksen 
mukaisesti. Olisi kannustettava hankkeita, 
joissa yhdistetään samanaikaisesti 
maatalous, maaseutumatkailu 
kannustamalla kestävää ja vastuullista 
matkailua maaseutualueilla sekä kulttuuri-
ja luonnonperintö, ja uusiutuvaan 
energiaan tehtäviä investointeja. 
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Maaseutualueiden kestävää kehitystä 
tulisi vahvistaa edistämällä kaupunkien ja 
maaseudun välisiä yhteyksiä ja alueiden 
välistä yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Maaseutualueiden kestävää kehitystä 
tulisi vahvistaa edistämällä kaupunkien ja 
maaseudun välisiä yhteyksiä ja alueiden 
välistä yhteistyötä. Sen vuoksi olisi 
myönnettävä tukea tällaisille tukitoimille, 
mukaan luettuna tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Paikallisyhteisöjen itsensä 
omistamat, hallinnoimat ja ohjaamat 
kehittämishankkeet tulisi asettaa 
etusijalle. 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 
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perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

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. en

Tarkistus 9

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. Olemassa 
olevat Leader-ryhmät olisi katsottava 
paikallisiksi toimintaryhmiksi.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Maaseuturahastosta Leaderin 
paikalliseen kehittämiseen myönnettävän 
tuen olisi katettava kaikki näkökohdat, 
jotka liittyvät paikallisen 
kehittämisstrategian valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä paikallisten 
toimintaryhmien toimintaan, ja sellaisten 
alueiden ja ryhmien välinen yhteistyö, 
jotka toteuttavat alhaalta ylöspäin etenevää 
lähestymistapaa ja paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita. Jotta 
maaseutualueiden kumppanit, jotka eivät 
vielä sovella Leader-lähestymistapaa, 
voisivat testata ja valmistella paikallisen 
kehittämisstrategian suunnittelua ja 
toimintaa, olisi rahoitusta myönnettävä 
myös Leaderin aloituspakettiin. 
Maaseuturahaston talousarviomäärärahojen 
tehokkaan ja vaikuttavan käytön 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat paikallisten 
toimintaryhmien tukikelpoisten 
toimintakustannusten yksityiskohtaista 
määrittelemistä.

(40) Maaseuturahastosta Leaderin 
paikalliseen kehittämiseen myönnettävän 
tuen olisi katettava kaikki näkökohdat, 
jotka liittyvät paikallisen 
kehittämisstrategian valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä paikallisten 
toimintaryhmien toimintaan, ja sellaisten 
alueiden ja ryhmien välinen yhteistyö, 
jotka toteuttavat alhaalta ylöspäin etenevää 
lähestymistapaa ja paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita. Jotta 
maaseutualueiden kumppanit, jotka eivät 
vielä sovella Leader-lähestymistapaa, 
voisivat testata ja valmistella paikallisen 
kehittämisstrategian suunnittelua ja 
toimintaa, olisi rahoitusta myönnettävä 
myös Leaderin aloituspakettiin. 
Maaseuturahaston talousarviomäärärahojen 
tehokkaan ja vaikuttavan käytön 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat paikallisten 
toimintaryhmien tukikelpoisten 
toimintakustannusten yksityiskohtaista 
määrittelemistä. Tämä tulisi tehdä 
asetuksen [CPR/2012] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Jäsenvaltioiden olisi varattava osa 
kunkin maaseudun kehittämisohjelman 
tekniseen apuun suunnatusta 
kokonaismäärästä maaseudun kehittämisen 
parissa toimivat järjestöt ja viranomaiset 
yhteen kokoavan kansallisen 
maaseutuverkoston, kumppanuus mukaan 
luettuna, perustamista ja toimintaa varten, 
jotta voitaisiin lisätä niiden osallistumista 
ohjelman toteutukseen ja parantaa 
maaseudun kehittämisohjelmien laatua. 
Kansallisten maaseutuverkostojen olisi 
laadittava toimintasuunnitelma ja pantava 
se täytäntöön.

(49) Jäsenvaltioiden olisi varattava osa 
kunkin maaseudun kehittämisohjelman 
tekniseen apuun suunnatusta 
kokonaismäärästä maaseudun kehittämisen
parissa toimivat järjestöt ja viranomaiset 
yhteen kokoavan kansallisen 
maaseutuverkoston, asetuksen [CPR/2012] 
5 artiklassa tarkoitettu kumppanuus 
mukaan luettuna, perustamista ja toimintaa 
varten, jotta voitaisiin lisätä niiden 
osallistumista ohjelman toteutukseen ja 
parantaa maaseudun kehittämisohjelmien 
laatua. Kansallisten maaseutuverkostojen 
olisi laadittava toimintasuunnitelma ja 
pantava se täytäntöön.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Maaseudun kehittämisohjelmiin olisi 
sisällyttävä innovatiivisia toimia, jotka 
edistävät resurssitehokasta, tuottavaa ja 
vähäpäästöistä maataloussektoria ja joita 
tuetaan maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti. 
Eurooppalaisella 
innovaatiokumppanuudella olisi pyrittävä 
nopeuttamaan ja laajentamaan 
innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 
käytäntöön. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden olisi tuotava 
lisäarvoa lisäämällä innovointiin liittyvien 
välineiden käyttöä ja tehokkuutta ja 
parantamalla niiden välistä synergiaa. 
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
olisi korjattava puutteita yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen.

(51) Maaseudun kehittämisohjelmiin olisi 
sisällyttävä innovatiivisia toimia, jotka 
edistävät resurssi- ja energiatehokasta, 
tuottavaa ja vähäpäästöistä sekä 
ilmastoystävällistä ja ilmastonmuutoksen 
hyvin kestävää maataloussektoria ja joita 
tuetaan maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti. 
Eurooppalaisella 
innovaatiokumppanuudella olisi pyrittävä 
nopeuttamaan ja laajentamaan 
innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 
käytäntöön. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden olisi tuotava 
lisäarvoa lisäämällä innovointiin liittyvien 
välineiden käyttöä ja tehokkuutta ja 
parantamalla niiden välistä synergiaa. 
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
olisi korjattava puutteita yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(54 a) Vähintään kymmenen prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon. Vähintään 
40 prosenttia maaseuturahastosta 
maaseudun kehittämisohjelmaan 
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myönnettävästä kokonaisrahoituksesta on 
varattava tämän asetuksen 29, 30 ja 
31 artiklassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Vastuu ohjelman seurannasta olisi 
jaettava hallintoviranomaisen ja tätä 
tarkoitusta varten perustetun 
seurantakomitean kesken. 
Seurantakomitean olisi seurattava 
ohjelman täytäntöönpanon 
vaikuttavuutta. Sen velvollisuudet olisi 
täsmennettävä tältä osin. 

(61) Vastuu ohjelman seurannasta olisi 
jaettava hallintoviranomaisen ja tätä 
tarkoitusta varten perustetun 
seurantakomitean kesken. 
Seurantakomitean kokoonpano, tehtävät ja 
velvollisuudet olisi määriteltävä asetuksen 
[CPR] 41�43 artiklan ja 5 artiklan 
mukaisesti. Maaseudun 
kehittämisohjelmille ja muista yhteisen 
strategiakehityksen rahastoista 
rahoitetuille ohjelmille, jotka toteutetaan 
samalla maantieteellisellä alueella, 
voidaan perustaa yhteinen 
seurantakomitea.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) esitetään maaseudun 
kehittämispolitiikan strateginen sisältö;

(c) esitetään maaseudun 
kehittämispolitiikan strateginen sisältö, 
kaupunkien ja maaseudun väliset 
yhteydet ja alueiden välinen yhteistyö 
mukaan luettuina;
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Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) vahvistetaan säännöt maaseuturahaston 
ja muiden unionin välineiden 
koordinoinnin varmistamiseksi.

(f) vahvistetaan säännöt maaseuturahaston 
sekä yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ja muiden unionin välineiden 
koordinoinnin ja yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä asetuksella täydennetään asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] toisen osan 
säännöksiä.

2. Tällä asetuksella täydennetään asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] toisen ja kolmannen 
osan säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’ohjelmatyöllä’ monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotinen yhteinen 
toiminta maaseudun kehittämistä 

(a) ’ohjelmatyöllä’ asetuksen (CSF) 5 
artiklan mukaista monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotinen yhteinen 
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koskevien unionin prioriteettien 
täyttämiseksi;

toiminta maaseudun kehittämistä 
koskevien unionin prioriteettien 
täyttämiseksi, erityisesti ottamalla 
huomioon yhdennetty lähestymistapa, 
jossa yhdistetään yhteisen 
strategiakehyksen eri rahastojen 
tarjoamaa tukea;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ’toimenpiteellä’ joukkoa tukitoimia, 
joilla pyritään täyttämään yksi tai useampi 
maaseudun kehittämistä koskeva unionin 
prioriteetti;

(c) ’toimenpiteellä’ joukkoa tukitoimia, 
joilla pyritään täyttämään yksi tai useampi 
maaseudun kehittämistä koskeva unionin 
prioriteetti kaupunkien ja maaseudun 
väliset yhteydet ja alueiden välinen 
yhteistyö mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ’tukitoimella’ hanketta, hankeryhmää, 
sopimusta tai järjestelyä tai muuta tointa, 
joka on valittu noudattaen kyseisen 
maaseudun kehittämisohjelman osalta 
vahvistettuja perusteita ja jonka yksi tai 
useampi tuensaaja panee täytäntöön 
tavalla, joka mahdollistaa yhden tai 
useamman maaseudun kehittämistä 
koskevan unionin prioriteetin täyttämisen;

(d) ’tukitoimella’ hanketta, hankeryhmää, 
sopimusta tai järjestelyä tai muuta tointa, 
joka on valittu noudattaen kyseisen 
maaseudun kehittämisohjelman osalta 
vahvistettuja perusteita ja jonka yksi tai 
useampi tuensaaja panee täytäntöön 
tavalla, joka mahdollistaa yhden tai 
useamman maaseudun kehittämistä 
koskevan unionin prioriteetin täyttämisen, 
mukaan lukien mahdollisuus yhdistää 
yhteisen strategiakehyksen eri rahastojen 
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tukea, myös saman EAKR:n ja ESR:n 
yhteisesti rahoittamien ohjelmien 
toimintalinjan puitteissa asetuksen (CPR) 
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ’paikallisella kehittämisstrategialla’ 
yhtenäistä joukkoa tukitoimia, joilla 
pyritään toteuttamaan paikallisia tavoitteita 
ja tarpeita, jotka edesauttavat maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien täyttämistä ja jotka pannaan 
täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin; 

(g) ’paikallisella kestävällä 
kehittämisstrategialla’ yhtenäistä joukkoa 
tukitoimia, joilla pyritään toteuttamaan 
paikallisia tavoitteita ja tarpeita, joiden 
tavoitteena on yhdennetty kestävä kehitys 
paikallistasolla ja jotka edesauttavat 
maaseudun kestävää kehittämistä 
koskevien unionin prioriteettien täyttämistä 
kaupunkien ja maaseudun väliset 
yhteydet ja alueiden välinen yhteistyö 
mukaan luettuina ja jotka pannaan 
täytäntöön tietyillä aluetta pienempien 
yksiköiden tasoilla 
kumppanuusjärjestelyin;

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'paikallisyhteisöjen omilla 
kehittämishankkeilla’ hajautettua 
alhaalta ylöspäin etenevää hallintoa ja 
kumppanuutta paikallisella ja aluetta 
pienempien yksiköiden tasolla, millä 
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kannustetaan maaseudun toimijoita 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
monialaisia, aluekohtaisia paikallisia 
kestävän kehityksen strategioita ja 
edistetään paikallisyhteisöjen 
omistajuutta, paikallisyhteisöjen 
valmiuksien kehittämistä ja innovointia;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

(t) ’lyhyellä toimitusketjulla’ 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

(t) ’elintarvikkeiden lyhyellä 
toimitusketjulla’ toimitusketjua, johon 
osallistuu vain joitakin tuottajia, mieluiten 
pienviljelijöitä, jotka ovat sitoutuneet 
yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) maatalouden kilpailukyky; (1) maanviljelijöiden kilpailukyky 
paikallisilla, alueellisilla, kansallisilla tai 
kansainvälisillä markkinoillaan;

Or. en



PA\907068FI.DOC 21/46 PE492.639V01-00

FI

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) luonnonvarojen kestävä hoito ja 
ilmastotoimet;

(2) luonnonvarojen kestävä hoito, mukaan 
lukien vesi, maaperä, biodiversiteetti ja 
energia sekä ilmastonmuutoksen vastaiset 
toimet ja toimet, joilla tuetaan kestäviä 
viljelyjärjestelmiä, jotka mukautuvat 
ilmastonmuutoksen seurauksiin;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) maaseutualueiden tasapainoinen 
aluekehitys.

(3) maaseudun elinkeinoelämän ja 
yhteisöjen tasapainoinen aluekehitys, 
kaupunkien ja maaseudun väliset 
yhteydet ja alueiden välinen yhteistyö 
mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) maaseudun paikallisyhteisöjen 
omien kestävien kehityshankkeiden 
vahvistaminen;

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) innovoinnin sekä agronomisten ja 
maaseudun kehittämistä koskevien 
parempien käytäntöjen jakamisen 
vahvistaminen.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Maaseudun kehittämisen tavoitteet, jotka 
edistävät älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista, on pyrittävä 
saavuttamaan seuraavien kuuden 
maaseudun kehittämistä koskevan 
unionin prioriteetin kautta, jotka 
muutetaan yhteisessä strategiakehyksessä 
asianmukaisiksi temaattisiksi tavoitteiksi:

Maaseudun kehittämisen tavoitteet, jotka 
edistävät älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista, on pyrittävä 
saavuttamaan seuraavien kuuden unionin
prioriteetin ja sen maaseudun 
kehittämistä koskevien 
investointiprioriteettien kautta, jotka 
muutetaan yhteisessä strategiakehyksessä 
asianmukaisiksi temaattisiksi tavoitteiksi:

Or. en

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

(a) innovoinnin ja tietopohjan (a) innovoinnin ja hyvien agronomisten 
käytäntöjen jakamisen parantaminen 
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parantaminen maaseutualueilla; maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 alakohta – 2 alakohta � b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sukupolvenvaihdosten helpottaminen 
maatalousalalla.

(b) sukupolvenvaihdosten ja viljelyalalle 
sekä maaseudun kehittämisohjelmiin 
tulon helpottaminen.

Or. en

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) alkutuottajien elintarvikeketjuun 
pääsyn parantaminen laatujärjestelmien, 
paikallisen markkinoinnin edistämisen ja 
lyhyiden toimitusketjujen sekä 
tuottajaryhmien, tuottaja-
kuluttajaryhmien ja toimialakohtaisten 
organisaatioiden avulla;

Or. en

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

(b) maatilojen riskienhallinnan tukeminen; (b) maatilojen riskinhallinnan tukeminen 
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varotoimenpiteillä, joilla pienennetään 
tautien ja satomenetysten riskejä:

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 alakohta – 4 alakohta � a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luonnon monimuotoisuuden, Natura 
2000 -alueet ja luonnonarvoltaan 
merkittävät maatalousmaat mukaan 
luettuina, ja Euroopan maisemien tilan 
palauttaminen ja säilyttäminen;

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

Or. en

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

(c) maan hoidon parantaminen; (c) maan rakenteen, eroosion ja 
äärimmäisten sääolosuhteiden 
kestokyvyn, hedelmällisyyden ja hoidon 
parantaminen.

Or. en
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Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

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

maatalouden voimavarojen energiaa 
säästävän ja resurssitehokkaan käytön 
edistäminen sekä ilmastoystävälliseen, 
energiaa säästävään ja ilmastonmuutosta 
kestävään talouteen siirtymisen tukeminen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa erityisesti seuraavilla 
aloilla:

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vedenkäytön tehokkuuden 
parantaminen maataloudessa;

(a) vedenkäytön tehokkuuden 
parantaminen ja säästöjen lisääminen 
maataloudessa;

Or. en

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

(b) energiankäytön tehokkuuden 
parantaminen maataloudessa ja 
elintarvikkeiden jalostuksessa;

(b) energiankäytön tehokkuuden 
parantaminen ja säästöjen lisääminen 
maataloudessa ja elintarvikkeiden 
jalostuksessa;

Or. en
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Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 alakohta – 6 alakohta � johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 
köyhyyden vähentäminen ja talouden 
kehittäminen maaseutualueilla erityisesti 
seuraavilla aloilla:

sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 
köyhyyden vähentäminen ja talouden 
kehittäminen, terveys- ja sosiaalipalvelut 
mukaan luettuina, maaseutualueilla 
erityisesti seuraavilla aloilla:

Or. en

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) monipuolistamisen, uusien mikro- ja 
pienyritysten perustamisen ja työpaikkojen 
luomisen helpottaminen;
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Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 alakohta – 6 alakohta � b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) paikallisen kehittämisen edistäminen 
maaseutualueilla;

(b) paikallisen kestävän kehittämisen 
edistäminen maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla � 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikki prioriteetit edistävät 4 artiklassa 
tarkoitettujen monialaisten tavoitteiden 
toteutumista.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Johdonmukaisuus maaseuturahaston 
tuen ja muista yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitettujen toimien kanssa 
on varmistettava.

Or. en
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot ja alueet varmistavat 
rahavarojen tasapuolisen jakamisen 
unionin kuuden prioriteetin kesken. 
Tämän saavuttamiseksi kunkin 
prioriteetin tulee saada vähintään 
10 prosenttia tiettyyn ohjelmaan 
osoitetusta maaseuturahaston 
kokonaisrahoituksesta. Vähintään 
40 prosenttia tietyn ohjelman 
maaseuturahastosta saamasta 
kokonaisrahoituksesta osoitetaan tämän 
asetuksen 29, 30 ja 31 artiklassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin 
prioriteettien välillä. Prioriteettien välinen 
yhdenmukaisuus on varmistettava.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sisällyttää maaseudun 
kehittämisohjelmiinsa temaattisia 
alaohjelmia, jotka edesauttavat maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien täyttämistä ja joiden 
tavoitteena on vastata tunnistettuihin 
erityistarpeisiin erityisesti seuraavien 
osalta:

1. Jäsenvaltiot voivat sisällyttää maaseudun 
kehittämisohjelmiinsa temaattisia 
alaohjelmia, jotka edesauttavat maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien täyttämistä, joissa otetaan 
huomioon kaupunkien ja maaseudun 
väliset yhteydet ja alueiden välinen 
yhteistyö ja joiden tavoitteena on vastata 
tunnistettuihin erityistarpeisiin erityisesti 
seuraavien osalta:

Or. en



PA\907068FI.DOC 29/46 PE492.639V01-00

FI

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) toimenpiteet, joilla edistetään 
kehittyneitä kestäviä viljelyjärjestelmiä ja 
luonnonvarojen kestävää käyttöä; 

Or. en

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) luonnonarvoltaan merkittävät 
viljelyjärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 50

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 voi 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, pienviljelijät
ja vuoristoalueet, enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti. 
Yhdistetty tukiprosentti voi kuitenkin olla 
enintään 90 prosenttia.
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Or. en

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

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

Analyysi on jäsennettävä maaseudun 
kehittämistä ja ympäristöä koskevien 
unionin prioriteettien mukaisesti kaikki 
olemassa oleva ympäristölainsäädäntö ja 
ympäristötieto huomioon ottaen.
Edistyneitä kestäviä viljelyjärjestelmiä, 
luonnon monimuotoisuutta ja 
luonnonvaraisia lajeja, veden ja maan 
hoitoa, ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä 
innovointia koskevat erityistarpeet on 
arvioitava ottaen huomioon kaikki 
maaseudun kehittämistä koskevat unionin 
prioriteetit, jotta molemmilla aloilla 
löydettäisiin tarkoituksenmukaisia 
ratkaisuja kunkin prioriteetin tasolla;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) strategian kuvaus, johon sisältyy 
tavoitteiden asettaminen ohjelmaan 
sisältyvän kunkin maaseudun kehittämistä 
koskevan unionin prioriteetin kohdealalla
käyttäen perustana 76 artiklassa 
tarkoitettuja yhteisiä indikaattoreita, jotka 
on määriteltävä osana 74 artiklassa 
tarkoitettua seuranta- ja 
arviointijärjestelmää, ja toimenpiteiden 
valinta ohjelman johdonmukaisen 

(c) strategian kuvaus, johon sisältyy 
tavoitteiden asettaminen ohjelmaan 
sisältyvän kunkin maaseudun kehittämistä 
koskevan unionin prioriteetin 
investointiprioriteetin osalta käyttäen 
perustana 76 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisiä indikaattoreita, jotka on 
määriteltävä osana 74 artiklassa 
tarkoitettua seuranta- ja 
arviointijärjestelmää, ja toimenpiteiden 
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toimintalogiikan perusteella, mukaan 
luettuna tavoitteiden saavuttamiseksi 
valittujen toimenpiteiden odotettavissa 
olevan vaikutuksen arviointi.

valinta ohjelman johdonmukaisen 
toimintalogiikan perusteella, mukaan 
luettuna tavoitteiden saavuttamiseksi 
valittujen toimenpiteiden odotettavissa 
olevan vaikutuksen arviointi.

Or. en

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) ohjelmasta direktiivin 2001/42/EY 
mukaisesti toteutetun strategisen 
ympäristöarvioinnin tulokset;

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kun kyseessä on paikallinen 
kehittäminen, erityinen kuvaus 
koordinointimekanismeista paikallisten 
kehittämisstrategioiden, 36 artiklassa 
tarkoitetun yhteistyötä koskevan 
toimenpiteen, 21 artiklassa tarkoitetun 
maaseutualueiden peruspalveluja ja kylien 
kunnostusta koskevan toimenpiteen ja 20 
artiklassa tarkoitetun maaseutualueiden 
tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevan toimenpiteen mukaisen 
maatalouden ulkopuolista toimintaa 
maaseutualueilla koskevan tuen välillä;

(f) kun kyseessä on paikallinen 
kehittäminen, erityinen kuvaus 
koordinointimekanismeista paikallisten 
kehittämisstrategioiden, 36 artiklassa 
tarkoitetun yhteistyötä koskevan 
toimenpiteen, 21 artiklassa tarkoitetun 
maaseutualueiden peruspalveluja ja kylien 
kunnostusta koskevan toimenpiteen, 
kaupunkien ja maaseudun väliset 
yhteydet ja alueiden välinen yhteistyö 
mukaan luettuina, ja 20 artiklassa 
tarkoitetun maaseutualueiden tila- ja 
yritystoiminnan kehittämistä koskevan 
toimenpiteen mukaisen maatalouden 
ulkopuolista toimintaa maaseutualueilla 
koskevan tuen välillä;
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Or. en

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) niiden alueiden yksilöiminen, joilla 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita pannaan täytäntöön, 
sekä asetuksen (CSF/2012) 28 ja 
29 artiklan täytäntöönpanojärjestelyjen 
yksilöiminen, mukaan lukien 
maaseuturahaston ja muiden yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen varojen 
ohjeellinen jakaminen integroiduille 
toimille;

Or. en

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

(i a) soveltuvin osin maaseuturahaston ja 
muiden yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen taloudellinen tuki ohjelmalle, 
joka saa tukea muista yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista;

Or. en
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(m) selvitys siitä, miten ohjelma täydentää 
toimenpiteitä, jotka rahoitetaan muista 
yhteisen maatalouspolitiikan välineistä 
sekä mekanismeista, joilla varmistetaan 
yhteensopivuus muista yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista tukea 
saavien toimenpiteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – o, p alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(o) asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 5 
artiklassa tarkoitettujen kumppanien 
nimeäminen, toimet, joihin on ryhdytty 
kumppanien ottamiseksi mukaan 
ohjelman valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin asetuksen (CPR) 5 artiklassa 
esitettyjen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti,
kumppanien kuulemisten tulokset, 
tarvittaessa 55 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun kansallisen maaseutuverkoston 
toimintasuunnitelman ja sen rakenteen 
keskeiset kohdat sekä verkoston hallintoa 
koskevat säännökset, joihin sen vuotuiset 
toimintasuunnitelmat perustuvat.

(p) tarvittaessa 55 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun kansallisen maaseutuverkoston 
toimintasuunnitelman ja sen rakenteen 
keskeiset kohdat sekä verkoston hallintoa 
koskevat säännökset, joihin sen vuotuiset 
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toimintasuunnitelmat perustuvat.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta koskevat 
toimet

Tietämyksensiirtoa, kestävien käytäntöjen 
vaihtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään maa- ja metsätalous- sekä 
elintarvikealoilla toimiville henkilöille, 
maankäyttäjille ja muille talouden 
toimijoille, jotka ovat maaseutualueilla 
toimivia pk-yrityksiä.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään maa- ja metsätalous- sekä 
elintarvikealoilla toimiville henkilöille, 
maankäyttäjille, maaseudun 
kehitysjärjestöille ja -verkostoille ja muille 
talouden toimijoille, jotka ovat 
maaseutualueilla toimivia mikro- ja 
pienyrityksiä.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tietämyksensiirto- ja tiedotuspalveluja Tietämyksensiirto- ja tiedotuspalveluja 
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tarjoavilla yksiköillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset valmiudet 
henkilöstön pätevyyden suhteen ja 
henkilöstölle on tarjottava säännöllisesti 
koulutusta näiden tehtävien hoitamiseen.

tarjoavilla yksiköillä ja verkostoilla on 
oltava tarkoituksenmukaiset valmiudet 
henkilöstön pätevyyden suhteen ja 
henkilöstölle on tarjottava säännöllisesti 
koulutusta näiden tehtävien hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän toimenpiteen mukaisia 
tukikelpoisia kustannuksia ovat 
tietämyksensiirto- tai tiedotustoimen 
järjestämisestä ja toteuttamisesta 
aiheutuvat kustannukset. Kun kyseessä 
ovat esittelyhankkeet, tuki voi myös kattaa 
hankkeisiin liittyvät 
investointikustannukset. Tukikelpoisia ovat 
myös osallistujien matka- ja majoituskulut 
ja heidän päivärahansa sekä viljelijöiden 
lomituskulut.

4. Tämän toimenpiteen mukaisia 
tukikelpoisia kustannuksia ovat 
tietämyksen vaihto- ja siirto- tai 
tiedotustoimen järjestämisestä ja 
toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. 
Kun kyseessä ovat esittelyhankkeet, tuki 
voi myös kattaa hankkeisiin liittyvät 
investointikustannukset. Tukikelpoisia ovat 
myös osallistujien matka- ja majoituskulut 
ja heidän päivärahansa sekä viljelijöiden 
lomituskulut. 

Or. en

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

- erityiset viljely- tai tuotantomenetelmät, 
tai

- erityiset viljely- tai tuotantomenetelmät, 
tai

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

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

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen Tila- sekä yritys- ja 
kumppanuustoiminnan kehittäminen

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet;

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) investoinnit kaikenlaisten (b) investoinnit kaikenlaisten 
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pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
investoinnit mukaan luettuina;

pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, 
kaupunkien ja maaseudun väliset 
yhteydet sekä energiatehokkuutta 
koskevia toimenpiteitä ja uusiutuvia
energialähteitä koskevat investoinnit 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit siten, että etusijalla ovat 
paikallisyhteisöjen itsensä sellaisten 
omistajuusmallien kuin paikallisten 
järjestöjen tai paikallisyhdistysten kautta 
omistamat, hallinnoimat ja ohjaamat 
kehittämishankkeet, joita paikallisväestö 
demokraattisesti hallinnoi ja joihin se 
osallistuu;

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2, 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
koskee vain pieninfrastruktuureja, jotka 
kukin jäsenvaltio määrittelee ohjelmassaan. 
Maaseudun kehittämisohjelmiin voi 

2. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
koskee vain pieninfrastruktuureja, jotka 
kukin jäsenvaltio määrittelee ohjelmassaan. 
Maaseudun kehittämisohjelmiin voi 



PE492.639V01-00 38/46 PA\907068FI.DOC

FI

kuitenkin sisältyä tätä sääntöä koskevia 
erityisiä poikkeuksia, kun kyseessä ovat 
laajakaistaan ja uusiutuviin 
energialähteisiin tehtävät investoinnit. 
Tällöin on vahvistettava selkeät perusteet 
täydentävyyden varmistamiseksi muiden 
unionin välineiden mukaisen tuen kanssa.

kuitenkin sisältyä tätä sääntöä koskevia 
erityisiä poikkeuksia, kun kyseessä ovat 
laajakaistaan ja hajautettuun uusiutuvan 
energian tarjontaan tehtävät investoinnit. 
Tällöin on vahvistettava selkeät perusteet 
täydentävyyden varmistamiseksi muiden 
unionin välineiden mukaisen tuen kanssa.

3. Edellä 1 kohdan mukaiset investoinnit 
ovat tukikelpoisia, kun niihin liittyvät 
tukitoimet toteutetaan maaseutualueiden 
kuntien ja niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien mukaisesti, jos 
sellaisia on olemassa, ja kyseiset 
investoinnit ovat paikallisen 
kehittämisstrategian mukaisia, jos sellainen 
on olemassa.

Edellä 1 kohdan mukaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia, kun niihin liittyvät tukitoimet 
toteutetaan maaseutualueiden kuntien ja 
niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien mukaisesti, jos 
sellaisia on olemassa, ja kyseiset 
investoinnit ovat paikallisen 
kehittämisstrategian mukaisia.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tämän toimenpiteen 
mukaisesti tukikelpoisten uusiutuvan 
energian infrastruktuurityyppien 
määrittelemistä.

Poistetaan. 

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
viljelijöiden ja maaseudun yritysten välillä 
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maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

siten, että erityisenä painopisteenä ovat 
pienviljelijät ja mikro- ja pienyritykset 
sekä eri toimijat paikallisissa ja 
alueellisissa elintarvikeketjuissa,
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) paikalliset menekinedistämistoimet 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden kehittämiseksi;

(e) paikalliset tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet lyhyiden 
toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Paikalliset toimintaryhmät käsittävät 
myös olemassa olevat Leader-ryhmät, 
jotka on jo hyväksytty Leader II 
-aloitteessa 1 tai Leader+ -aloitteessa2 tai 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
62 artiklan mukaisesti3

______________
1 Komission tiedonanto jäsenvaltioille 
suuntaviivojen vahvistamisesta 
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kokonaisvaltaisista toimintaohjelmista, 
joiden osalta jäsenvaltioita on kehotettu 
toimittamaan tukihakemuksia maaseudun 
kehittämistä koskevan yhteisöaloitteen 
yhteydessä (Leader II) (EYVL C 180, 
1.7.1994, s. 48).
Komission tiedonanto, annettu 14 päivänä 
huhtikuuta 2000, jäsenvaltioille 
yhteisöaloitteen suuntaviivojen 
vahvistamisesta maaseudun 
kehittämiseksi (Leader+) (EYVL C 139, 
18.5.2000, s. 5). Tiedonanto sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna komission 
tiedonannolla yhteisöaloitteen 
suuntaviivojen vahvistamisesta 
maaseudun kehittämiseksi (Leader+) 
jäsenvaltioille 14 päivänä huhtikuuta 
2000 annetun komission tiedonannon 
muuttamisesta (EUVL 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 73

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) toimet, joilla edistetään paikallista 
osallistumista paremman 
terveydenhoidon, koulutuksen, 
kulttuuritoiminnan ja muiden paikallisten 
julkisten palvelujen alojen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen.

Or. en
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Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 31 
artiklan d alakohdassa tarkoitetut 
toimintakustannukset ovat kustannuksia, 
jotka liittyvät paikallisen toimintaryhmän 
täytäntöönpaneman paikallisen 
kehittämisstrategian hallinnointiin.

1. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 31 
artiklan d alakohdassa tarkoitetut 
toimintakustannukset ovat kustannuksia, 
jotka liittyvät paikallisen toimintaryhmän 
täytäntöönpaneman paikallisen kestävän 
kehittämisstrategian hallinnointiin. 

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 31 
artiklan d alakohdassa tarkoitetut 
toiminnan edistämistä koskevat 
kustannukset kattavat toimet, joilla 
tiedotetaan paikallisesta 
kehittämisstrategiasta ja hankkeen 
kehittämistehtävistä. 

2. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 31 
artiklan d alakohdassa tarkoitetut 
toiminnan edistämistä koskevat 
kustannukset kattavat toimet, joilla 
tiedotetaan paikallisesta kestävästä 
kehittämisstrategiasta ja hankkeen 
kehittämistehtävistä. 

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 

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

koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen, kansalaisjärjestöjen
ja tutkijoiden verkostoitumisen.

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) rakentaa silta huippututkimuksen, 
paikallisen osaamisen ja tekniikan sekä 
niitä tarvitsevien viljelijöiden, maaseudun 
paikallisyhteisöjen, yritysten ja 
neuvontapalvelujen välille.

Or. en
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tiedotetaan tiedeyhteisölle 
maatalouskäytännön tutkimustarpeista.

(c) tiedotetaan tiedeyhteisölle 
tutkimustarpeista viljelijöiden ja 
maaseudun paikallisyhteisöjen 
näkökulmasta.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 3 
kohdan b alakohdassa säädetään, 
jäsenvaltiot voivat nostaa 
maaseuturahaston 
enimmäisrahoitusosuutta tämän 
asetuksen 21 ja 31 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden osalta 
ohjelmissa, jotka pannaan täytäntöön 
asetuksen (CPR) 82 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä siirtymäalueilla, jotta 
varmistetaan rahoitusosuuksien tason 
yhdenmukaisuus muiden yhteisen 
strategiakehityksen rahastojen kanssa 
tämän ryhmän alueiden osalta, erityisesti 
usean rahaston rahoittamissa ohjelmissa.

Or. en



PE492.639V01-00 44/46 PA\907068FI.DOC

FI

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään 40 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
tämän asetuksen 29, 30 ja 31 artiklassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maaseuturahastosta osarahoitettuja 
menoja ei voida osarahoittaa myöntämällä 
rahoitusta rakennerahastoista, 
koheesiorahastosta tai muista unionin 
rahoitusvälineistä.

6. Maaseuturahastosta osarahoitettuja 
konkreettiseen toimenpiteeseen tai 
konkreettisen toimenpiteen osaan liittyviä
menoja ei voida osarahoittaa myöntämällä 
rahoitusta rakennerahastoista, 
koheesiorahastosta tai muista unionin 
rahoitusvälineistä. Tämä ei rajoita eikä 
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estä ohjelmatyötä koskevaa 
lähestymistapaa, jossa yhdistetään 
yhteisen strategiakehyksen eri rahastoista 
saatavaa tukea ja joka saattaa olla 
tarpeen asetuksen [CSF/2012] 9 artiklan 
temaattisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
johdonmukaisella ja yhdennetyllä tavalla.

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alueelliset ohjelmat valinneet jäsenvaltiot 
voivat perustaa kansallisen 
seurantakomitean koordinoimaan
alueellisten ohjelmien täytäntöönpanoa 
suhteessa kansalliseen kehykseen ja 
varojen käyttöön.

Alueelliset ohjelmat valinneet jäsenvaltiot 
voivat perustaa kansallisia tai alueellisia 
seurantakomiteoita. Jos seurantakomiteat 
ovat kansallisia, niiden tulee koordinoida 
alueellisten ohjelmien täytäntöönpanoa 
suhteessa kansalliseen kehykseen.

Or. en
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Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
85 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava kustakin 
maaseudun kehittämisohjelmastaan vuonna 
2023 jälkiarviointikertomus. Tämä 
kertomus on toimitettava komissiolle
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.

Jäsenvaltioiden on laadittava kustakin 
maaseudun kehittämisohjelmastaan vuonna 
2023 jälkiarviointikertomus. Tämä 
kertomus on laadittava viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2023.

Or. en


