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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksessa asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja 
seurannasta on kerätty yhdeksi perustekstiksi säännökset ja vaatimukset, joilla pyritään 
panemaan yhdenmukaisesti täytäntöön yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tarkoituksena on 
soveltaa tehokkaasti Eurooppa 2020 -strategiaa.

Asetusehdotus on ja sen onkin oltava luonteensa ja tavoitteensa vuoksi mahdollisimman 
rationaalinen, ja siinä on määriteltävä kaikki mahdolliset yhteisen maatalouspolitiikan ilmiöt, 
jotka ovat sen arvoisia, että niistä on annettava säännökset, sekä kaikki yhdenmukaiset toimet 
ja/tai toiminnat unionin koko alueella.

Tästä syystä, varsinkin jos ajatellaan alueellista kehitystä, ehdotukseen on vaikea sisällyttää 
muutoksia ja/tai lisäyksiä, joilla saatettaisiin jollakin tavalla vaarantaa sen tehtävä ja tulokset.

Näin ollen lähestymistavaksi on valittu keskittyminen yhteisen maatalouspolitiikan 
pääasiallisiin kohteisiin eli viljelijöihin ja maaseutuyhteisöihin sekä erityistarpeisiin, jotka 
juontuvat paikallisista ja alueellisista ominaispiirteistä.

Erityisesti on pyritty rationalisoimaan ja tehostamaan YMP:n institutionaalista puolta ja 
vähentämään viljelijöille koituvia perusteettomia rasitteita tai poistamaan ne. Vaikka 
asetuksessa säädetään siitä, että maksajavirastot ovat vastuussa tehottomuudestaan, sekä siitä, 
missä määrin ne ovat siitä vastuussa, tämä ei automaattisesti merkitse edunsaajien rasitteiden 
keventymistä. Itse asiassa viivästyneet maksut voivat näinä maatalousmarkkinoiden 
voimakkaan epävakaisuuden ja taloudellisten vaikeuksien aikoina aiheuttaa kohtuuttomia 
rasitteita yrityksille, jotka voivat huomata neuvotteluasemiensa ja pääomansa heikkenevän 
syistä, jotka eivät riipu niistä itsestään.

Valiokunta on myös pyrkinyt kohdistamaan maatilojen neuvontajärjestelmän soveltamista 
koskevat kriteerit yrityksiin ja yrittäjiin, jotka tarvitsevat käytännönläheistä ja pätevää 
ohjausta maatalousyrityksen hallinnoinnissa muita enemmän. Tämän tarkoituksena on ohjata 
maatalousalaa kohti ennemminkin järkiperäistä eikä pakollista rationalisointia ennen kaikkea 
niillä maaseutualueilla, joilla ihmiset edelleen asuvat ja joilla maatalous on edelleen 
kulttuuriperintöä, elinvoimaisuutta ja muunkinlaista rikkautta kuin rahallista.

Samanaikaisesti valiokunta on pyrkinyt suosimaan etuuksia, joista on hyötyä koko yhteisölle, 
sellaisten yksilöiden asemesta, jotka eivät ole noudattaneet vaatimuksia tai ovat harjoittaneet 
petollista toimintaa, joka on usein aiheuttanut kriisitilanteita ja mitätöinyt täysin paikallisten 
viranomaisten toimet.

Lopuksi valiokunta on pyrkinyt kohdistamaan uudelleen seurannan tavoitteet taloudellisiin 
indikaattoreihin, joissa yhdistyvät ja näkyvät tehokkaammin yhteisön maatalouspolitiikan 
tulokset, siten että saadaan aikaan mahdollisimman realistinen kuva yhteisön 
maatalouspolitiikan soveltamisen vaikutuksista. Tältä osin vaikuttaa suotavalta seurata
seuraavanlaisia lisämuuttujia: markkinoille pääsy, koulutusprosessit ja hintojen vakaus, 
sopimusmaatalouden leviäminen, uusiutuvien energiavarojen levinneisyys-, tuotanto- ja 
käyttöaste maataloudessa ja maaseutualueilla, tasapainoinen maantieteellinen kehitys ainakin 
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alueellisesti, sosiaalinen liikkuvuus, väestödynamiikka, väestökato, tulot (ei välttämättä 
maataloudesta saadut) sekä köyhyys maaseutualueilla.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta tuensaajat voisivat tulla nykyistä 
tietoisemmiksi yhtäältä 
maatalouskäytäntöjen ja tilanhoidon ja 
toisaalta ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
maan hyvää maatalouskuntoa, 
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevien 
vaatimusten välisestä yhteydestä, on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot perustavat 
kattavan maatilojen neuvontajärjestelmän 
antamaan neuvontaa tuensaajille. 
Neuvontajärjestelmä ei saisi millään tavoin 
vaikuttaa tuensaajien velvollisuuteen ja 
vastuuseen noudattaa edellä mainittuja 
vaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava neuvonnan ja tarkastusten 
pysyminen selvästi erillään toisistaan.

(10) Jotta tuensaajat voisivat tulla nykyistä 
tietoisemmiksi yhtäältä viitealueiden 
erityisten, yhteensopivien ja suotavien
maatalouskäytäntöjen ja tilanhoidon ja 
toisaalta ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
maan hyvää maatalouskuntoa, 
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevien 
vaatimusten välisestä yhteydestä, on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot perustavat 
kattavan maatilojen neuvontajärjestelmän 
antamaan neuvontaa tuensaajille. 
Neuvontajärjestelmä ei saisi millään tavoin 
vaikuttaa tuensaajien velvollisuuteen ja 
vastuuseen noudattaa edellä mainittuja 
vaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava neuvonnan ja tarkastusten 
pysyminen selvästi erillään toisistaan.

Or. it
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti. Järjestelmän olisi vielä 
katettava tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun, 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin sekä pienten tilojen 
taloudellisen toiminnan kestävään 
kehitykseen.

(11) Maatilojen neuvontajärjestelmän olisi 
katettava vähintään täydentävien ehtojen 
soveltamisalaan kuuluvat hoito- ja 
toimenpidevaatimukset. Järjestelmän olisi 
myös katettava vaatimukset, joita on 
noudatettava suorien tukien yhteydessä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen osalta sekä 
maatalousmaan säilyttämisessä yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
DP/xxx mukaisesti. Järjestelmän olisi vielä 
katettava tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, muuntogeenisten 
siemenien ja johdannaisten käytön 
vaikutuksiin, vesien suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin sekä pienten tilojen 
taloudellisen toiminnan kestävään 
kehitykseen.

Or. it

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Osallistumisen maatilojen 
neuvontajärjestelmään olisi oltava 
tuensaajille vapaaehtoista. Kaikkien 
tuensaajien, myös niiden, jotka eivät saa 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaista 

(12) Osallistumisen maatilojen 
neuvontajärjestelmään olisi oltava 
tuensaajille vapaaehtoista. Kaikkien 
tuensaajien, myös niiden, jotka eivät saa 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaista 
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tukea, olisi saatava osallistua järjestelmään.
Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin määritellä 
ensisijaisuusperusteita. Järjestelmän 
luonteen vuoksi on paikallaan, että 
neuvonnan yhteydessä saadut tiedot 
käsitellään luottamuksellisina, paitsi jos 
unionin oikeutta tai kansallisia lakeja on 
rikottu vakavasti. Järjestelmän 
tehokkuuden turvaamiseksi neuvojilla olisi 
oltava asianmukainen pätevyys ja heidän 
olisi saatava säännöllisesti koulutusta.

tukea, olisi saatava osallistua järjestelmään. 
Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin määritellä 
ensisijaisuusperusteita etenkin niille 
viljelijöille, jotka muutoin voisivat jäädä 
järjestelmän ulkopuolelle ja jotka muita 
enemmän tarvitsevat pätevää ohjausta, 
erityisesti alueilla, joilla maatalousmaa on 
jaettu pieniin palstoihin. Järjestelmän 
luonteen vuoksi on paikallaan, että 
neuvonnan yhteydessä saadut tiedot 
käsitellään luottamuksellisina, paitsi jos 
unionin oikeutta tai kansallisia lakeja on 
rikottu vakavasti. Järjestelmän 
tehokkuuden turvaamiseksi neuvojilla olisi 
oltava asianmukainen pätevyys ja heidän 
olisi saatava säännöllisesti koulutusta.

Or. it

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komission on annettava 
jäsenvaltioiden käyttöön hyväksyttyjen 
maksajavirastojen maataloustukirahaston 
osalta toteuttamien menojen kattamiseksi 
tarvittavat määrärahat maksajavirastojen 
menokirjanpidon perusteella suoritettavina 
korvauksina. Siihen asti kun korvauksia 
aletaan maksaa kuukausimaksuina, 
jäsenvaltioiden olisi annettava käyttöön 
tarvittavat varat hyväksyttyjen 
maksajavirastojensa tarpeiden mukaan. 
Jäsenvaltioiden ja tuensaajien olisi 
vastattava itse henkilöstö- ja 
hallintokustannuksista, joita yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 
niille aiheutuu.

(13) Komission on annettava 
jäsenvaltioiden käyttöön hyväksyttyjen 
maksajavirastojen maataloustukirahaston 
osalta toteuttamien menojen kattamiseksi 
tarvittavat määrärahat maksajavirastojen 
menokirjanpidon perusteella suoritettavina 
korvauksina. Siihen asti kun korvauksia 
aletaan maksaa kuukausimaksuina, 
jäsenvaltioiden olisi annettava käyttöön 
tarvittavat varat hyväksyttyjen 
maksajavirastojensa tarpeiden mukaan. 
Jotta maksajavirastojen toiminta olisi 
tehokkaampaa, jäsenvaltioiden olisi 
vastattava itse henkilöstö- ja 
hallintokustannuksista, joita yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 
niille aiheutuu.

Or. it
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

Unionin tuki tuensaajille on maksettava 
ajoissa, jotta nämä voivat käyttää sen 
tehokkaasti. Jos jäsenvaltiot eivät noudata 
unionin lainsäädännössä vahvistettuja 
maksumääräaikoja, tuensaajalle saattaa 
aiheutua vakavia ongelmia ja käytäntö, 
jonka mukaan unionin talousarvio 
laaditaan vuodeksi kerrallaan, voi 
vaarantua. Sen vuoksi määräaikoja 
noudattamatta toteutetut menot olisi 
jätettävä unionin rahoituksen ulkopuolelle. 
Suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi 
komission olisi voitava säätää tätä 
yleissääntöä koskevista poikkeuksista. 
Kyseinen asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 
vahvistettu periaate olisi säilytettävä, ja sitä 
olisi sovellettava sekä 
maataloustukirahastoon että 
maaseuturahastoon. Jos jäsenvaltiot 
suorittavat maksun myöhässä, niiden olisi 
lisäksi maksettava korkoa korvauksena 
tuensaajille. Tällainen säännös saattaisi 
kannustaa jäsenvaltioita noudattamaan
maksumääräaikoja nykyistä paremmin, ja 
se saattaisi antaa tuensaajille paremmat 
takeet siitä, että tuki maksetaan ajoissa tai 
että maksun myöhästyessä maksetaan 
ainakin korvaus.

(25) Unionin tuki tuensaajille on 
maksettava ajoissa, jotta nämä voivat 
käyttää sen tehokkaasti. Jos jäsenvaltiot 
eivät noudata unionin lainsäädännössä 
vahvistettuja maksumääräaikoja, 
tuensaajalle saattaa aiheutua vakavia 
ongelmia ja käytäntö, jonka mukaan 
unionin talousarvio laaditaan vuodeksi 
kerrallaan, voi vaarantua. Sen vuoksi
määräaikoja noudattamatta toteutetut 
menot olisi jätettävä unionin rahoituksen 
ulkopuolelle. Suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseksi komission olisi voitava 
säätää tätä yleissääntöä koskevista 
poikkeuksista. Kyseinen asetuksessa 
(EY) N:o 1290/2005 vahvistettu periaate 
olisi säilytettävä, ja sitä olisi sovellettava 
sekä maataloustukirahastoon että 
maaseuturahastoon. Jos jäsenvaltiot 
suorittavat maksun myöhässä, niiden olisi 
lisäksi maksettava korkoa korvauksena 
tuensaajille ja asiaan liittyvien 
väliaikaisten lainojen olisi näyttävä 
tuensaajien taseessa. Tällainen säännös 
saattaisi kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan maksumääräaikoja nykyistä 
paremmin, ja se saattaisi antaa tuensaajille 
paremmat takeet siitä, että tuki maksetaan 
ajoissa tai että maksun myöhästyessä 
maksetaan ainakin korvaus.

Or. it

Perustelut
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Tuensaajille maksettavien maksujen aikataulu on erittäin tärkeä, olivat kyseessä sitten 
maatilat tai muut yritykset tai palveluntarjoajat. Tästä syystä ja paikallisen talouselämän 
suojaamiseksi erääntyneet lainat on voitava merkitä yrityksen kirjanpitoon, koska ne ovat 
enemmän kuin kohtuullisen varmoja.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a. maatilan tai sen osien ulosmittaus, 
joka johtuu virheellisesti myönnetystä 
rahoituksesta, julkisella ilmoituksella sen 
vuoksi, että rahoitus ei ole ollut EU:n 
lainsäädännön mukaista.

Or. it

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden 
viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 
4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja 
valvonnasta.

1. Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden tai 
alueiden viranomaisia tai elimiä, jotka 
vastaavat 4 artiklan 1 kohdassa ja 
5 artiklassa tarkoitettujen menojen 
hallinnoinnista ja valvonnasta kyseisten 
elinten rajoissa.

Or. it

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Todentamisviranomainen on 1. Todentamisviranomainen on 
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jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta.

jäsenvaltion kansainvälisen 
tarjouskilpailun seurauksena valtuuttama
ulkoinen julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon, joka 
laaditaan kansainvälisten 
kirjanpitostandardien mukaisesti
riskeihin perustuvan valvonnan 
perusteella ja ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion tai alueen aiemmat 
suoritukset ja joka koskee
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sisäisten 
valvontajärjestelmien asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevaa hallinnollista 
vahvistuslausumaa.

Or. it

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, 
jossa tuensaajille annetaan maankäyttöä ja 
tilanhoitoa koskevaa neuvontaa, 
jäljempänä 'maatilojen 
neuvontajärjestelmä', ja jota hoitaa yksi tai 
useampi nimetty elin. Nimetyt elimet 
voivat olla julkisia tai yksityisiä.

1. Jäsenvaltion tai alueen on perustettava 
järjestelmä, jossa tuensaajille annetaan 
maankäyttöä ja tilanhoitoa koskevaa 
neuvontaa, jäljempänä 'maatilojen 
neuvontajärjestelmä', ja jota hoitaa yksi tai 
useampi nimetty elin. Nimetyt elimet 
voivat olla julkisia tai yksityisiä, ja olisi 
suotavaa, että niillä on yhteys 
akateemisiin instituutioihin tai 
tutkimuskeskuksiin.

Or. it

Perustelut

YMP:n alueellistamista ajatellen vaikuttaa epäsuotavalta valtuuttaa vain yksi kansallinen 
elin, ennen kaikkea niissä tapauksissa, joissa kansallisella alueella on erilaisia 
pinnanmuodostukseen, maaperä- ja ilmasto-olosuhteisiin, viljelyjärjestelmiin ja viljelyn 
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erityispiirteisiin liittyviä ominaisuuksia, jotka vaihtelevat kovasti alueen koosta riippuen. 
Lisäksi olisi suotavaa pyrkiä rationalisoimaan toimintaa saattamalla se suoraan kosketukseen 
tutkimuslaitosten kanssa, jotta maatilojen ongelmia voitaisiin tehdä akateemiselle 
henkilöstölle (joka sisältää monentyyppisiä tutkijoita) läheisemmiksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen mukautumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien suojeluun sekä 
eläin- ja kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovointiin, ainakin siltä osin kuin niistä 
säädetään tämän asetuksen liitteessä I;

c) vaatimukset tai toimet, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
muutokseen sopeutumiseen, 
muuntogeenisten siemenien ja 
johdannaisten käytön vaikutuksiin,
luonnon monimuotoisuuteen, vesien 
suojeluun sekä eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovointiin, ainakin siltä 
osin kuin niistä säädetään tämän asetuksen 
liitteessä I;

Or. it

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi kuitenkin määritellä
puolueettomilla perusteilla 
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Jäsenvaltion on 
kuitenkin varmistettava, että etusijalle 
asetetaan viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään.

Jäsenvaltio kuitenkin määrittelee
puolueettomilla perusteilla 
tuensaajaryhmät, joilla on ensisijainen 
oikeus käyttää maatilojen 
neuvontajärjestelmää. Jäsenvaltion on 
kuitenkin varmistettava, että etusijalle 
asetetaan viljelijät, joilla on kaikkein 
rajallisimmat mahdollisuudet muihin 
neuvontapalveluihin kuin maatilojen 
neuvontajärjestelmään, etenkin sellaiset 
viljelijät, jotka muutoin voisivat jäädä 
järjestelmän ulkopuolelle ja jotka muita 
enemmän tarvitsevat pätevää ohjausta, 
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erityisesti alueilla, joilla maatalousmaa on 
jaettu pieniin palstoihin.

Or. it

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 7 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan.
Ensimmäisen erän on oltava 3 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Or. it

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkoituksena on tarjota yhtenäistä, 
objektiivista ja kokonaisvaltaista tietoa niin 
unionissa kuin sen ulkopuolella kattavan 
kuvan antamiseksi maatalouspolitiikasta.

Tarkoituksena on tarjota yhtenäistä, 
objektiivista ja kokonaisvaltaista tietoa niin 
unionissa kuin sen ulkopuolella kattavan 
kuvan antamiseksi maatalouspolitiikasta; 
tieto voi olla suunnattu erityisiin 
tavoitteisiin ja tarkoitettu erilaisiin 
kysymyksiin ja haasteisiin, jotka saattavat 
olla rajattuja tietyille maantieteellisille 
alueille.
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Or. it

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pinta-alatuen osalta kunkin jäsenvaltion on 
määritettävä sellaisen viljelylohkon 
vähimmäiskoko, jolta hakemus voidaan 
tehdä. Vähimmäiskoko saa kuitenkin olla
enintään 0,3 hehtaaria.

Pinta-alatuen osalta kunkin jäsenvaltion on 
määritettävä sellaisen viljelylohkon 
vähimmäiskoko, jolta hakemus voidaan 
tehdä. Vähimmäiskoko ei kuitenkaan saa 
olla pienempi kuin 0,3 hehtaaria.

Or. it

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Articolo 93 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Komission teksti Tarkistus

Täydentävien ehtojen sääntöjä ovat 
kansallisella tasolla liitteessä II olevan 
luettelon perusteella vahvistetut unionin 
lainsäädännön mukaiset lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset seuraavilla aloilla:

Täydentävien ehtojen sääntöjä ovat 
kansallisella tasolla alueiden ehdotuksesta 
vahvistetut, paikallisten maantieteellisten 
ominaispiirteiden kanssa yhteensopivat
unionin lainsäädännön mukaiset 
lakisääteiset hoitovaatimukset ja maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat toimenpidevaatimukset; nämä 
säännöt on lueteltu liitteessä II ja 
koskevat seuraavia aloja:

Or. it
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on
määriteltävä tieteelliseen tietoon 
perustuvien arvioiden pohjalta 
kansallisella ja tarvittaessa alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö ja maiseman suunnittelu ja 
muokkaaminen myös vakavien 
luonnonmullistusten, kuten tulvien tai 
tulipalojen seurauksena, viljelykierto, 
viljelykäytännöt ja tilarakenteet. 
Jäsenvaltiot eivät saa määritellä 
vähimmäisvaatimuksia, joita ei ole 
vahvistettu liitteessä II.

Or. it

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia 
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia 
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä. Tässä kohdassa tarkoitetut 
resurssit ovat tarvittaessa asianomaisten 
alueiden käytössä ja niitä voidaan 
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myöntää maaseudun infrastruktuurin 
kehittämiseen.

Or. it

Perustelut

Yksittäisten tuensaajien sääntöjenvastaisella toiminnalla saadut resurssit voivat vaarantaa 
alueellisten yhteisöjen toimien onnistumisen eri tasoilla. Ne olisi sijoitettava uudelleen sillä 
tavoin, että se on yhdenmukaista käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kanssa, kyseisten 
yhteisöjen hyödyksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa 
keskitytään maataloustuloon, maatalouden 
tuottavuuteen ja hintatason vakauteen;

a) elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa 
keskitytään maataloustuloon, maatalouden 
tuottavuuteen, markkinoille pääsyyn, 
koulutusprosesseihin ja hintatason 
vakauteen sekä sopimusmaatalouden 
leviämiseen;

Or. it

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnonvarojen kestävä hoito ja 
ilmastotoimet, jossa keskitytään 
kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon 
monimuotoisuuteen, maaperään ja veteen;

b) luonnonvarojen kestävä hoito ja 
ilmastotoimet, jossa keskitytään 
kasvihuonekaasupäästöihin, uusiutuvien 
energiavarojen levinnäisyys-, tuotanto- ja 
käyttöasteeseen maataloudessa ja 
maaseutualueilla sekä luonnon 
monimuotoisuuteen, maaperään ja veteen;

Or. it
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tasapainoinen aluekehitys, painopisteenä 
erityisesti maaseutualueiden työllisyys, 
kasvu ja köyhyys.

c) tasapainoinen aluekehitys ainakin 
alueelliselta pohjalta, painopisteenä 
erityisesti maaseutualueiden työllisyys, 
kasvu, sosiaalinen liikkuvuus, 
väestödynamiikka, väestökato, tulot ja 
köyhyys.

Or. it


