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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta 
(KOM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0701),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdan 
kolmannen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia 
(C6-0447/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
(A6-0166/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV 
osaston 10 A luku kumottiin Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-
310/04 7 päivänä syyskuuta 2006 

(2) Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV 
osaston 10 A luku kumottiin Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-
310/04 7 päivänä syyskuuta 2006 
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antamalla tuomiolla 
suhteellisuusperiaatteen vastaisena; 
perusteluna oli erityisesti se, että "neuvosto 
asetuksen N:o 864/2004 antajana ei ole 
osoittanut yhteisöjen tuomioistuimessa, 
että tällä asetuksella käyttöön otettu 
puuvillan uusi tukijärjestelmä toteutettiin 
tosiasiallisesti sen harkintavallan rajoissa, 
mikä merkitsee kaikkien käsiteltävänä 
olevan asian kannalta merkityksellisten 
seikkojen ja olosuhteiden huomioon 
ottamista, ja näihin kuuluvat muun muassa 
kaikki puuvillan viljelyyn liittyvät 
palkkakustannukset ja 
siementenpoistoyritysten toimintakyky, 
joiden huomioon ottaminen oli tarpeen 
kyseisen viljelyn kannattavuuden 
arvioinnissa" ja se ettei yhteisöjen 
tuomioistuin voi "tutkia, onko yhteisön 
lainsäätäjä voinut ilman, että se on ylittänyt 
sille tässä asiassa myönnetyn laajan 
harkintavallan rajoja, päätyä siihen, että 
puuvillan lajikohtaisen tuen määrän 
vahvistaminen 35 prosentiksi 
aikaisemmassa tukijärjestelmässä voimassa 
olleiden tukien määrästä riittää takaamaan 
asetuksen N:o 864/2004 johdanto-osan 
viidennessä perustelukappaleessa esitetyn 
ja pöytäkirjassa N:o 4 olevassa 
2 kohdassa määrättyä tavoitetta 
heijastavan tavoitteen, joka koskee 
kannattavuuden ja siten kyseisen lajin 
viljelyn jatkumisen turvaamista". 
Tuomioistuin määräsi myös, että 
kumoamisen vaikutukset on lykättävä 
kohtuullisen ajan kuluessa tapahtuvaan 
uuden asetuksen antamiseen asti.

antamalla tuomiolla 
suhteellisuusperiaatteen vastaisena; 
perusteluna oli erityisesti se, että "neuvosto 
asetuksen N:o 864/2004 antajana ei ole 
osoittanut yhteisöjen tuomioistuimessa, 
että tällä asetuksella käyttöön otettu 
puuvillan uusi tukijärjestelmä toteutettiin 
tosiasiallisesti sen harkintavallan rajoissa, 
mikä merkitsee kaikkien käsiteltävänä 
olevan asian kannalta merkityksellisten 
seikkojen ja olosuhteiden huomioon 
ottamista, ja näihin kuuluvat muun muassa 
kaikki puuvillan viljelyyn liittyvät 
palkkakustannukset ja 
siementenpoistoyritysten toimintakyky, 
joiden huomioon ottaminen oli tarpeen 
kyseisen viljelyn kannattavuuden 
arvioinnissa" ja se ettei yhteisöjen 
tuomioistuin voi "tutkia, onko yhteisön 
lainsäätäjä voinut ilman, että se on ylittänyt 
sille tässä asiassa myönnetyn laajan 
harkintavallan rajoja, päätyä siihen, että 
puuvillan lajikohtaisen tuen määrän 
vahvistaminen 35 prosentiksi 
aikaisemmassa tukijärjestelmässä voimassa 
olleiden tukien määrästä riittää takaamaan 
asetuksen N:o 864/2004 johdanto-osan 
viidennessä perustelukappaleessa esitetyn 
tavoitteen, jonka mukaan puuvillan 
erityistuen määrä olisi laskettava siten, 
että varmistetaan taloudelliset 
edellytykset, jotka kyseisen kasvin 
viljelyyn suotuisilla alueilla 
mahdollistavat toiminnan jatkumisen ja 
estävät puuvillan korvaamisen muilla 
lajeilla.

Perustelu

En el punto 100 de la Sentencia C-310/04 se recoge el literal propuesto, y expresa el término 
exacto de la concreción del objetivo del Protocolo. Es un hecho que el régimen en vigor ha 
provocado en España un descenso del 30% de la superficie sembrada de algodón, y que por 
tanto se ha producido la sustitución del algodón por otros cultivos al dejar de ser rentable la 
siembra con el importe de la ayuda especifica fijada en el 35%. Por tanto, los instrumentos 
propuestos (65% de ayuda desacoplada y 35% acoplada) no garantizan que se evite su 
sustitución por otros cultivos, que es el objetivo de este régimen de ayudas No se trata, de 
mantener cualquier nivel de ayuda especifica, sino aquel que permita mantener la superficie 
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en cultivo.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tuomioistuimen asiassa C-310/04 
antaman tuomion mukaisesti on tarpeen 
hyväksyä uusi puuvillan lajikohtainen 
tukijärjestelmä.

(3) Tuomioistuimen asiassa C-310/04 
antaman tuomion mukaisesti on tarpeen 
hyväksyä uusi puuvillan lajikohtainen 
tukijärjestelmä, jonka avulla olisi 
turvattava kannattavuus ja siten puuvillan 
viljelyn jatkuminen kestävällä tavalla, 
kuten todetaan sekä tuomioistuimen 
tuomiossa että asetuksen N:o 864/2004 
johdanto-osan viidennessä kappaleessa 
esitetyssä tavoitteessa.

Perustelu

Jälleen kerran on korostettava, että uuden asetusehdotuksen on turvattava viljelyn 
kannattavuus ja jatkuvuus.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Puuvillaa viljellään yleisimmin 
alueilla, joiden bruttokansantuote on 
unionin alhaisimpia ja joiden talouselämä 
kytkeytyy tiiviisti maatalouteen. Näillä 
alueilla puuvillan viljely ja sitä tukeva 
puuvillan siementen poistamisteollisuus 
muodostavat ensisijaisen tulojen ja 
työllisyyden lähteen, joka vastaa joissakin 
tapauksissa yli 80:tä prosenttia alueen 
toiminnasta. Tätä täydentää se, että 
joillakin alueilla maaperän ominaisuudet 
ovat maatalouden harjoittamisen 
kannalta sellaiset, että lyhyellä aikavälillä 
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muita viljelyvaihtoehtoja ei ole.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Voimassa oleva puuvillan 
tukijärjestelmä on luonteeltaan erityinen. 
Se perustuu Kreikan, Espanjan ja 
Portugalin liittymissopimuksiin, ja sen 
tavoitteisiin kuuluvat puuvillan tuotannon 
tukeminen tietyillä yhteisön alueilla, jotka 
ovat tällä hetkellä riippuvaisia puuvillan 
viljelystä, kohtuullisten tulojen 
mahdollistaminen kyseisille tuottajille 
sekä markkinoiden vakauttaminen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Uuden järjestelmän olisi vastattava 
Kreikan liittymisasiakirjan liitteenä olevan 
puuvillaa koskevan pöytäkirjan N:o 4, 
jäljempänä 'pöytäkirja N:o 4', 2 kohdassa 
asetettuja tavoitteita tukea puuvillan 
tuotantoa niillä yhteisön alueilla, joilla tällä 
tuotannolla on tärkeä merkitys 
maataloudelle, mahdollistaa kyseisille 
tuottajille kohtuulliset tulot ja vakauttaa 
markkinat parantamalla rakenteita 
tarjonnan ja markkinoille saattamisen 
kannalta.

(4) Uuden järjestelmän olisi vastattava 
Kreikan liittymisasiakirjan liitteenä olevan 
puuvillaa koskevan pöytäkirjan N:o 4, 
jäljempänä 'pöytäkirja N:o 4', 2 kohdassa 
asetettuja tavoitteita tukea puuvillan 
tuotantoa niillä yhteisön alueilla, joilla tällä 
tuotannolla on tärkeä merkitys 
maataloudelle ja yhteiskunnan 
rakenteelle, taata kyseisille tuottajille 
kohtuullinen tulonjako ja vakauttaa 
markkinat parantamalla rakenteita 
tarjonnan ja markkinoille saattamisen 
kannalta.

Perustelu

Además de los aspectos económicos que son de gran importancia, el algodón es en muchos 
casos un cultivo muy extendido en ciertas zonas rurales en las que tiene una notable 
relevancia para el mantenimiento del tejido social de la zona. Por lo que el abandono del 
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cultivo en dichas zonas, así como la imposibilidad de introducir otro cultivo en la rotación, 
podría causar una desintegración de la estructura social de dichas zonas. Se  justifica 
además en que los términos propuestos en la enmienda son los términos exactos que figuran 
en el Protocolo y se considera que los propuestos por la Comisión minusvaloran las 
verdaderas intenciones del Protocolo. No es lo mismo apoyar que sostener.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kaikki puuvilla-alan erityistilanteeseen 
liittyvät seikat ja olosuhteet, myös kyseisen 
viljelyn kannattavuuden arvioimiseen 
tarvittavat seikat, olisi otettava huomioon. 
Tätä varten käynnistettiin arviointi- ja 
kuulemismenettely: laadittavan puuvillan 
tukijärjestelmän sosioekonomisista ja 
ympäristövaikutuksista yhteisön puuvilla-
alalla tehtiin kaksi tutkimusta ja 
sidosryhmille järjestettiin erityisiä 
seminaareja ja Internet-kuuleminen.

(5) Kaikki puuvilla-alan erityistilanteeseen 
liittyvät seikat ja olosuhteet, myös kyseisen 
viljelyn kannattavuuden arvioimiseen 
tarvittavat seikat, olisi otettava huomioon. 
Puuvillaa viljellään alueilla, jotka 
kuuluvat kaudella 2007–2013 edelleen 
maatalousvaltaisiin 
lähentymistavoitealueisiin, joilla 
viljelyvaihtoehtoja on vähän. Lisäksi 
maanviljely ja siihen liittyvä 
maatalousteollisuus on kyseisillä alueilla 
huomattava työllistäjä ja tulonlähde. Siksi 
käynnistettiin arviointi- ja 
kuulemismenettely: laadittavan puuvillan 
tukijärjestelmän sosioekonomisista ja 
ympäristövaikutuksista yhteisön puuvilla-
alalla tehtiin kaksi tutkimusta ja 
sidosryhmille järjestettiin erityisiä 
seminaareja ja Internet-kuuleminen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
uudistuksen keskeisiä tekijöitä ovat 
suoran tuottajatuen irrottaminen 
tuotannosta sekä tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto pyrittäessä siirtymään 

(6) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön suoran tuottajatuen 
irrottaminen tuotannosta sekä 
tilatukijärjestelmä useiden 
maataloustuotteiden osalta.
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hintojen ja tuotannon tukemiseen 
perustuvasta järjestelmästä 
maataloustuottajan tulotukeen. 
Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 on nämä 
toimenpiteet otettu käyttöön useiden 
maataloustuotteiden osalta.

Perustelu

Este fue el texto que se propuso en el informe del PE en la reforma de 2003. La propuesta de 
la Comisión considera la disociación de las ayudas como un elemento fundamental del 
proceso de reforma de la PAC, pero ello no puede suponer la desaparición de un cultivo 
como el algodón, tan importante para la economía de las zonas productoras. Es cierto que la 
disociación se ha establecido en muchos sectores, pero también lo es que en otros muchos no 
se ha hecho y además no tenían un protocolo específico de ayuda. El caso más reciente es el 
lino y el cáñamo en el que para asegurar su aprovechamiento como fibra textil, se mantiene 
la ayuda acoplada a la producción y una ayuda especifica  a la industria para la 
transformación. Este régimen que debía haberse reformado en 2003 esta siendo prorrogado 
desde entonces y la última vez ha sido hace dos semanas, para 2009.

Tarkistus 8

Asetusehdotus – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jos puuvilla-alan tukijärjestelmä 
sisällytettäisiin kokonaan 
tilatukijärjestelmään, yhteisön puuvillan 
tuotantoalueille muodostuisi merkittävä 
tuotannon keskeyttämisriski. Tämän vuoksi 
osa tuesta olisi edelleen sidottava puuvillan 
viljelyyn maksamalla tukikelpoisille 
hehtaareille lajikohtaista tukea. Sen määrä 
olisi laskettava siten, että pöytäkirjan N:o 4 
2 kohdassa asetetut tavoitteet saavutetaan, 
mutta puuvillajärjestelmä liitetään samalla 
YMP:n yleiseen uudistukseen ja 
yksinkertaistukseen. Tämän vuoksi on 
tehdyn arvioinnin mukaan perusteltua, että 
kunkin jäsenvaltion käytettävissä oleva 
kokonaistuki hehtaaria kohti vahvistetaan 
35 prosentiksi suoraan tuottajille 
menevästä tuen kansallisesta osuudesta. 
Tällaisella tukiosuudella puuvilla-alasta 
tulee pitkällä aikavälillä kannattavaa, ja se 

(8) Jos puuvilla-alan tukijärjestelmä 
sisällytettäisiin kokonaan 
tilatukijärjestelmään, yhteisön puuvillan 
tuotantoalueille muodostuisi merkittävä 
tuotannon keskeyttämisriski. Tämän vuoksi 
osa tuesta olisi edelleen sidottava puuvillan 
viljelyyn maksamalla tukikelpoisille 
hehtaareille lajikohtaista tukea. Sen määrä 
olisi laskettava siten, että pöytäkirjan N:o 4 
2 kohdassa asetetut tavoitteet saavutetaan, 
mutta puuvillajärjestelmä liitetään samalla 
YMP:n yleiseen uudistukseen ja 
yksinkertaistukseen. Tämän vuoksi on 
tehdyn arvioinnin mukaan perusteltua, että 
kunkin jäsenvaltion käytettävissä oleva 
kokonaistuki hehtaaria kohti vahvistetaan 
jäsenvaltion esittämien toiveiden 
mukaisesti ja vähintään 35 prosentiksi 
suoraan tuottajille menevästä tuen 
kansallisesta osuudesta 
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edistää puuvillan tuotantoalueiden kestävää 
kehitystä ja varmistaa viljelijöiden 
kohtuulliset tulot.

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Tällaisella tukiosuudella puuvilla-alasta 
tulee pitkällä aikavälillä kannattavaa, ja se 
edistää puuvillan tuotantoalueiden kestävää 
kehitystä ja varmistaa viljelijöiden 
kohtuulliset tulot.

Perustelu

Jos jäsenvaltiot katsovat, että niiden puuvillanpuhdistamojen elinkelpoisuus riippuu 
tuotantosidonnaisen tuen määrästä, niiden on voitava asettaa tuotantosidonnaiselle tuelle 
jokin muu prosenttiosuus, vähintään kuitenkin 35 prosenttia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Suoraan tuottajille menevän, tuen 
kansallisen osuuden jäljellä olevan 
65 prosentin osuuden olisi oltava 
käytettävissä tilatukijärjestelmässä.

(9) Välillisesti tuottajille menevän, tuen 
kansallisen osuuden jäljellä olevan 
osuuden, joka sijoittuisi 20 ja 65 prosentin 
välille, olisi oltava käytettävissä 
tilatukijärjestelmässä.

Perustelu

Jos jäsenvaltiot katsovat, että alan elinkelpoisuus riippuu tuotantosidonnaisen tuen määrästä, 
niiden on voitava asettaa tilatukijärjestelmästä erillinen muu prosenttiosuus, joka ei saa olla 
yli 65 prosenttia mutta jonka täytyy olla vähintään 20 prosenttia.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ympäristöön liittyvistä syistä olisi 
vahvistettava jäsenvaltiokohtainen perusala 
puuvillan kylvöalojen rajoittamiseksi. 
Lisäksi vain jäsenvaltioiden hyväksymien 
alojen olisi oltava tukikelpoisia aloja.

(10) Olisi vahvistettava 
jäsenvaltiokohtainen perusala asettaen 
etusijalle perinteiset viljelyalueet ja 
varmistaen puuvillan viljelyn jatkuminen 
alueilla, joilla puuvillan tuotanto on 
maataloudelle erityisen tärkeää. Lisäksi 
vain jäsenvaltioiden hyväksymien alojen 
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olisi oltava tukikelpoisia aloja.

Perustelu

Ympäristönsuojelua ei pitäisi käyttää puuvillan viljelyalan vähentämisen perusteena – tällä 
hetkellä suuri osa viljelystä toteutetaan ympäristöä säästävin menetelmin, esimerkkinä 
integroitu tuotanto. Pinta-alarajoituksiin voi olla joka tapauksessa muita painavia (mm. 
taloudellisia) syitä. 

Tarkistus 11

Asetusehdotus – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tuottajille myönnettävän 
tuotantosidonnaisen tuen laajuus sekä 
myös sen määrä on mukautettava 
vastaamaan vallitsevaa tilannetta 
kunnioittaen alan taloudellista 
neutraliteettia.

Perustelu

Alalla vallitsevaan tilanteeseen on syytä mukautua, jottei viljelijöille aiheuteta vahinkoa ja 
jottei puuvillanviljelyalalle kuuluvia varoja menetetä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Koska puuvillan viljelylle ei ole 
olemassa monia vaihtoehtoja, on 
kehitettävä sellaisia tukijärjestelyjä, joilla 
voidaan varmistaa viljelyn kannattavuus 
ja sen jatkuminen unionin 
tuotantoalueilla. Jäsenvaltioille on siten 
annettava mahdollisuus lisätä 
tuotantosidonnaisten tukien määrää 
tapauksissa, joissa viljelty pinta-ala jää 
alle tuotannon perusalan, varmistaen 
kuitenkin, ettei tästä toimenpiteestä koidu 
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taloudellisia seurauksia, ja vahvistaen 
viljelijäkohtaisen tuen enimmäismäärän.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Siementenpoistoteollisuuden 
tarpeiden tyydyttämiseksi 
tukikelpoisuuteen olisi liitettävä 
tosiasiallisesti korjatun puuvillan laadun 
vähimmäisvaatimusten noudattaminen.

(11) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi sekä vahvistettava 
tuotantoon sidottujen tukien taso edellä 
mainituissa rajoissa että päätettävä 
tosiasiallisesti korjatun puuvillan laadun 
vähimmäisvaatimuksista, jotta viljelijät 
voivat saada kyseistä tukea.

Perustelu

Jotta puuvillan viljely jatkuisi ja jotta siementenpoistoteollisuudelle toimitettaisiin laadukasta 
puuvillaa, jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus vahvistaa tuotantoon sidotun tuen taso 
sekä laatuominaisuudet, jotka viljelijöiden on täytettävä tukea saadakseen. Jos jäsenvaltioille 
ei tätä mahdollisuutta anneta, puuvillan sadonkorjuuvelvoite merkitsee ainoastaan tilojen 
kannattavuuden laskua.  

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Koska puuvillan tuotanto 
jäsenvaltiossa vähenee, 
siementenpoistoteollisuus kärsii jo nyt 
rakennemuutoksesta, jota olisi lievitettävä 
asianmukaisin tukitoimin, joilla 
tuotantosuuntaansa muuttamaan joutuvat 
yksiköt voisivat toteuttaa siirtymän 
joustavasti. Sen vuoksi voitaisiin perustaa 
rakenneuudistusrahasto, jonka toimintaa 
rahoitettaisiin puuvilla-alan yhteisen 
markkinajärjestelyn varoista.
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Tarkistus 15

Asetusehdotus – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) On tärkeää, että kilpailukyvyn 
vahvistamisen mahdollistavia 
tukitoimenpiteitä voidaan mukauttaa. 
Yhteisön olisi määriteltävä ja rahoitettava 
nämä toimenpiteet. Jäsenvaltioille 
itselleen kuuluu oikeus valita 
toimenpiteet, joita ne pitävät tehokkaina 
ja jotka on mukautettu niiden alueiden 
erityispiirteisiin, sekä sisällyttää ne omiin 
kansallisiin tukiohjelmiinsa.

Perustelu

Yhteisön puuvillantuotannon kilpailukyvyn tukemiseksi on otettava käyttöön "kansallinen 
paketti", johon kuuluu erilaisia toimia, joista jäsenvaltiot voivat valita ne, joita ne pitävät 
tehokkaimpina, ja jonka mallina olisi viinin yhteinen markkinajärjestely sekä hedelmien ja 
vihannesten yhteinen markkinajärjestely.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Kansalliset tukiohjelmat olisi 
rahoitettava pääasiassa asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 69 artiklan mukaisesti 
pidätetyistä varoista ja 
tuotantosidonnaisen tuen käyttämättä 
jäävästä osuudesta.

Perustelu

Tiettyjä laadunparantamiseen ja tuotannon nykyaikaistamiseen liittyviä toimia on jo 
mahdollista rahoittaa 69 artiklan mukaisesti. Varoja voitaisiin käyttää myös esittelijän 
ehdottamien kansallisten ohjelmien rahoittamiseen.
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Tarkistus 17

Asetusehdotus – muutossäädös
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Kansalliset tukiohjelmat olisi 
rahoitettava prosentuaalisella osuudella 
tuotantosidonnaisesta tuesta sekä 
määrärahoilla, joita ei yhdistetä 
tuotantosidonnaiseen tukeen siksi, että 
viljelyaloja pienennetään perusalan rajan 
alle, alan taloudellisen neutraliteetin 
säilyttämiseksi.

Perustelu

"Kansallisen paketin" rahoitus ei saa kuormittaa yhteisön talousarviota, vaan paketti on 
rahoitettava alalla syntyneillä säästöillä.

Tarkistus 18

Asetusehdotus – muutossäädös
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Kansallisiin tukiohjelmiin voi 
kuulua muun muassa toimenpiteitä, joilla 
pyritään järjestämään uudelleen 
lajikkeita, nykyaikaistamaan viljelmiä 
puuvilla-alan kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi, tukemaan ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien käyttöä ja 
edistämään laadukkaampien lajikkeiden 
kehittämiseen keskittyvää tutkimusta sekä 
myynninedistämistoimia ja toimenpiteitä 
puuvillanpuhdistamojen 
nykyaikaistamiseksi.

Perustelu

"Kansallisesta paketista" rahoitettavien toimenpiteiden luettelossa on oltava toimia, joilla 
pyritään vahvistamaan yhteisön puuvillantuotannon elinkelpoisuutta ja kilpailukykyä.
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Tarkistus 19

Asetusehdotus – muutossäädös
Johdanto-osan 12 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 e) Laadukkaan puuvillan tuotannon 
edistämiseksi kansallisissa tukiohjelmissa 
on otettava käyttöön laatupalkkio. Tällä 
palkkiolla rahoitettaisiin puuvillan laadun 
parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja 
se myönnettäisiin tuottajille, jotka 
valmistavat kyseisen jäsenvaltion 
vahvistamien kriteerien mukaisesti 
poikkeuksellisen laadukasta tuotetta, 
tuotannon laadun parantamiseksi ja 
yhteisön puuvillan kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi.

Perustelu

Laadukkaan puuvillan tuotantoa voidaan tukea "kansallisesta paketista", jossa otetaan 
huomioon ja josta korvataan tuottajien vaivannäkö.

Tarkistus 20

Asetusehdotus – muutossäädös
Johdanto-osan 12 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 f) Kumottavana olevan asetuksen 
(EY) N:o 864/2004 perusteella on 
ehdotettu, että 22 000 000 euron määrä 
(joka vastaa 2,74 prosenttia tuista) 
kuuluisi jatkossa toiseen pilariin ja että 
siinä keskityttäisiin puuvillan 
viljelyalueiden rakenneuudistukseen.
Jotta alan määrärahoja voidaan 
hyödyntää parhaalla mahdollisella 
tavalla, on syytä siirtää tämä määrä 
takaisin ensimmäiseen pilariin ja 
sisällyttää se kansallisten tukiohjelmien 
rahoitukseen.
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Perustelu
22 miljoonan euron summa on peräisin ensimmäisestä pilarista, ja sen on hyvä pysyä tässä 
pilarissa, jotta tämä summa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kansallisten 
tukiohjelmien kautta.

Tarkistus 21

Asetusehdotus – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Puuvillaa koskevien säännösten 
olisi oltava voimassa vuoteen 2013 asti.

Perustelu

Puuvillan uutta tukijärjestelmää ei saa tarkistaa ennen vuotta 2010, kuten asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 155 artiklan a alakohdassa säädetään. Yhteisön puuvillantuottajien on 
voitava luottaa sääntelykehyksen vakauteen voidakseen suunnitella toimintaansa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Vuonna 2004 hyväksytyn ja 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
(päätöksellä C-310/04) mitätöidyn 
puuvilla-alan uudistuksen 
täytäntöönpanon jälkeen tuotanto on 
merkittävästi vähentynyt ja tästä on 
aiheutunut kaikille alan toimijoille 
taloudellisia menetyksiä, jotka olisi 
korvausten maksamiseksi asianmukaisesti 
arvioitava.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 c) Jotta helpotettaisiin siirtymistä 
entisestä puuvilla-alan tukijärjestelmästä 
tässä asetuksessa vahvistettuun 
järjestelmään, on hyväksyttävä 
siementenpoistoalan uudelleenjärjestelyyn 
liittyviä toimia.

Perustelu

Vaikka tuotantoon sidottujen tukien suhdeluvuissa on tapahtunut edistystä, on selvää, että 
enää ei päästä vuonna 2006 voimaan tullutta uudistusta edeltäneelle tuotantotasolle. 
Komissio on tunnustanut alan kärsimät vahingot ja todennut, että siementenpoistoala on 
mukautettava uuteen tilanteeseen, minkä vuoksi on välttämätöntä ja oikeudenmukaista 
hyväksyä erityisiä toimia alan uudelleenjärjestelyjä varten samalla tavoin kuin on menetelty 
mm. sokeri- ja kalastusalalla.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 a artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Osa tuesta voidaan myöntää alan 
kestävyyttä edistäviin toimiin 
tuottajajäsenvaltioiden toimittamissa ja 
hallintokomiteamenettelyllä 
hyväksyttävissä kansallisissa 
suunnitelmissa määriteltyjen 
erityisohjelmien perusteella. Kyseiset 
ohjelmat voivat sisältää toimia kriisien 
ennaltaehkäisemiseksi ja hallinnoimiseksi 
sekä alan kestävyyttä parantavia toimia, 
jotka eivät sisälly maaseudun 
kehittämispolitiikkaan.
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Perustelut

Kreikan EU:hun liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 4 perustellaan puuvilla-alan erityiset 
toimet, joilla edistetään tuotannon kestävää säilyttämistä ottaen huomioon alan merkitys 
tietyille EU:n alueille.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuottajajäsenvaltiot voivat päättää 
lisäehdoista, jotka liittyvät kylvöön, 
viljelyyn, korjuuseen ja 
siementenpoistoteollisuudelle 
toimittamiseen, jotta puuvillan tuotanto 
säilyisi tuotantoalueilla eikä sitä 
korvattaisi muulla viljelyllä.

Perustelu

Sanamuoto antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden soveltaa tarvittaessa 
toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 c artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kreikka: 370 000 ha, – Kreikka: 270 000 ha,

Perustelu

Koska puuvillan viljely Kreikassa tulee jatkossa vähenemään, viljelty perusala on 
vahvistettava 270 000 hehtaariin ja tukiosuutta on mukautettava vastaavasti.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 c artikla – 2 kohta – toinen luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kreikka: 594 euroa 300 000 hehtaarille 
ja 342,85 euroa lopuille 
70 000 hehtaarille,

– Kreikka: vähintään 750 euroa,

Perustelu

Koska puuvillan viljely Kreikassa tulee jatkossa vähenemään, viljelty perusala on 
vahvistettava 270 000 hehtaariin ja tukiosuutta on mukautettava vastaavasti.

Tarkistus 28

Asetusehdotus – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 c artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos puuvillan tukikelpoinen viljelyala 
ylittää jossain jäsenvaltiossa jonakin 
vuonna 1 kohdassa vahvistetun perusalan, 
kyseisen jäsenvaltion 2 kohdassa 
tarkoitettua tukea vähennetään suhteessa 
perusalan ylitykseen.

3. Jos puuvillan tukikelpoinen viljelyala 
ylittää jossain jäsenvaltiossa jonakin 
vuonna 1 kohdassa vahvistetun perusalan, 
kyseisen jäsenvaltion 2 kohdassa 
tarkoitettua tukea vähennetään suhteessa 
perusalan ylitykseen.

Kreikan osalta sovelletaan kuitenkin 
suhteellista vähennystä siihen tuen 
määrään, joka on vahvistettu kansallisen 
perusalan 70 000 hehtaarin suuruiselle 
osalle, jotta noudatettaisiin 
202,2 miljoonan euron kokonaismäärää.

Perustelu

Koska Kreikan tapauksessa koko perusalasta maksetaan hehtaarikohtaista tilatukea, asiaa ei 
tarvitse tuoda esiin asetustekstissä. 
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 c artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos puuvillan tukikelpoinen viljelyala 
jää jossain jäsenvaltiossa 1 kohdassa 
vahvistetun perusalan alle, kyseisen 
jäsenvaltion 2 kohdassa tarkoitettua tukea 
lisätään suhteessa perusalan alitukseen 
144 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
perusteella vahvistettuun rajaan saakka. 
Mahdolliset säästöt tuotannon 
vähentämisestä on kohdennettava 
kansallisiin tukiohjelmiin.

Perustelu

Puuvilla-alan järjestelyn uudistuksella olisi parannettava yhteisön tuottajien kannattavuutta 
ottaen kuitenkin huomioon talousarviovaikutusten välttämiselle asetetut rajat. Sen tähden 
ehdotetaan, että tuotantoon sidottuja tukia lisätään, jos pinta-ala jää vahvistetun perusalan 
alle. Tukiosuutta rajoittaisi kuitenkin hallintokomitea, mutta pinta-alan vähennyksestä 
syntyneet säästöt olisi sijoitettava uudelleen puuvilla-alan yhteiseen markkinajärjestelyyn.

Tarkistus 30
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 d artikla – 1 kohta, 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– markkinakriisien hallintatoimien 
toteuttaminen.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 e a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

110 e a artikla
Kansalliset tukiohjelmat

1. Kilpailukyvyn lisäämiseksi kehitetään 
kansallisia tukiohjelmia. Yhteisö 
määrittelee ja rahoittaa tukikelpoiset 
toimet. Jäsenvaltiot valitsevat 
toimenpiteistä ne, joita ne pitävät 
alueidensa erityispiirteiden perusteella 
tehokkaina. Kyseisiin toimenpiteisiin 
voitaisiin sisällyttää 
siementenpoistoteollisuuden 
rakenneuudistusrahasto.

Tarkistus 32

Asetusehdotus – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 e a artikla (uusi) – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Kansalliset tukiohjelmat rahoitetaan 
(perus)prosenttiosuudella, joka on 
vähintään yksi prosentti 
tuotantosidonnaisen tuen 
kokonaismäärästä. Tämän summan 
lisäksi niitä rahoitetaan määrärahoilla, 
joita ei yhdistetä tuotantosidonnaiseen 
tukeen siksi, että viljelyaloja pienennetään 
kukin jäsenvaltion perusalan rajan alle.

Perustelu

"Kansallinen paketti" rahoitetaan pidättämällä tuotantosidonnaisesta tuesta tietty 
prosenttiosuus sekä tuotantosidonnaisesta tuesta riippuvilla käyttämättömillä määrärahoilla, 
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jotka ovat seurausta siitä, että kussakin jäsenvaltiossa puuvillan viljelypinta-alaa 
pienennetään pysyvästi perusalan rajan alle.

Tarkistus 33

Asetusehdotus – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 e a artikla (uusi) – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisiin tukiohjelmiin sisältyy 
toiseen pilariin siirretty summa, joka on 
tarkoitettu puuvillan viljelyalueiden 
rakenneuudistukseen ja joka on 
22 000 000 euroa (eli 2,74 prosenttia 
tuista).

Perustelu

22 miljoonan euron summa on peräisin ensimmäisestä pilarista, ja sen on hyvä pysyä tässä 
pilarissa, jotta tämä summa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kansallisten 
tukiohjelmien kautta. Kumottavana olevan asetuksen (EY) N:o 864/2004 perusteella on 
ehdotettu tämän summan siirtämistä toiseen pilariin. 

Tarkistus 34

Asetusehdotus – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 e a artikla (uusi) – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat halutessaan 
rahoittaa kansallisista tukiohjelmista 
toimia, joilla pyritään korjaamaan 
tuotannon mahdollisen pienenemisen 
vaikutukset ja järjestämään lajikkeita 
uudelleen, sekä toimia, joilla pyritään 
nykyaikaistamaan viljelyä tuotteen 
kilpailukyvyn parantamiseksi. Tukea 
myönnetään ympäristöä säästäville 
viljelymenetelmille, vesivarojen hallinnan 
järkeistämiseksi ja kasvinsuojeluaineiden 
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käytön minimoimiseksi; tuella 
kannustetaan laadukkaampien 
lajikkeiden kehittämiseen keskittyvää 
tutkimusta sekä puuvillanpuhdistamojen 
rakenneuudistusta ja nykyaikaistamista. 
Jäsenvaltiot voivat myöntää laatupalkkion 
tuottajille, jotka valmistavat kyseisen 
jäsenvaltion asettamien kriteerien 
mukaisesti poikkeuksellisen laadukasta 
tuotetta.

Perustelu

"Kansallisesta paketista" rahoitettavien toimenpiteiden luettelossa on oltava toimia, joilla 
pyritään vahvistamaan yhteisön puuvillantuotannon elinkelpoisuutta ja kilpailukykyä. 
Erityisesti laadukkaan puuvillan tuotantoon voidaan myöntää rahoitusta, jolla korvataan 
tuottajien vaivannäkö ja jota myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota viljelyn 
ympäristönäkökohtiin.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 e a artikla (uusi) – 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Kansallisista tukiohjelmista voidaan 
rahoittaa ilmastonmuutoksen seurausten 
ennaltavarautumis-, hillitsemis- ja 
torjuntatoimia puuvillan tuotantoalueilla.

Tarkistus 36

Asetusehdotus – muutossäädös
1 a artikla (uusi)
Asetus (EY) N:o 1782/2003
143 d artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan 143 d artikla.
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Perustelu

22 miljoonan euron summa, joka on 2,74 prosenttia tuista, on peräisin ensimmäisestä 
pilarista, ja sen on hyvä pysyä tässä pilarissa, jotta tämä summa voidaan hyödyntää 
parhaalla mahdollisella tavalla kansallisten tukiohjelmien kautta. 

Tarkistus 37

Asetusehdotus – muutossäädös
1 b artikla (uusi)
Asetus (EY) N:o 1782/2003
155 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan seuraavasti 155 artiklan 
a alakohtaa:
"Komissio toimittaa neuvostolle ennen 
joulukuun 31 päivää 2009 kertomuksen, 
joka koskee tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa […] oliiviöljyn, 
ruokaoliivien ja oliivitarhojen sekä 
tupakan ja humalan osalta ja joka 
sisältää tarvittaessa asianmukaisia 
ehdotuksia.
Tämän asetuksen puuvillaa koskevat 
säännökset ovat voimassa vuoteen 2013 
asti."

Perustelu

Puuvillan uutta tukijärjestelmää ei saa tarkistaa ennen vuotta 2010, kuten asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 155 artiklan a alakohdassa säädetään. Yhteisön puuvillantuottajien on 
voitava luottaa sääntelykehyksen vakauteen voidakseen suunnitella toimintaansa.
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PERUSTELUT

Puuvillaa koskeva yhteisön tukijärjestelmä

Puuvillan viljelyllä on keskeinen ja tärkeä yhteiskunnallis-taloudellinen asema tietyillä EU:n 
alueilla, etenkin Kreikassa ja Espanjassa. Vaikka puuvillanviljelytilat ovat kooltaan pieniä 
(4,5 hehtaaria Kreikassa ja 11 hehtaaria Espanjassa), muodostaa puuvillan viljely 
huomattavan osuuden Kreikan ja Espanjan kokonaismaataloustuotannosta: 9 prosenttia ja 
vastaavasti 1,3 prosenttia (vuoden 2005 tiedot). Puuvillantuottajien tulot, jotka ovat 
tämänhetkisten tietojen mukaan tyydyttävällä tasolla, mahdollistavat lukuisten pienten ja 
keskisuurten tilojen toiminnan säilymisen (79 700 Kreikassa ja 9 500 Espanjassa) sekä 
useiden siementenpoistolaitosten toiminnan jatkumisen (73 Kreikassa ja 29 Espanjassa).
Yhteisön puuvillan tukijärjestelmä perustettiin vuonna 1981 Kreikan Euroopan 
talousyhteisöön liittymistä koskevan liittymisasiakirjan liitteenä olevassa pöytäkirjassa N:o 4 
ja sitä laajennettiin vuonna 1986 Espanjan ja Portugalin liittymisen yhteydessä. 
Tukijärjestelmän tavoitteena oli "tukea puuvillan tuotantoa niillä yhteisön alueilla, joilla tällä 
tuotannolla on tärkeä merkitys maataloudelle, mahdollistaa kohtuulliset tulot kyseisille 
tuottajille ja vakauttaa markkinat parantamalla rakenteita tarjonnan ja markkinoille 
saattamisen kannalta".

Alkuperäinen tukijärjestelmä sisälsi tasaustukijärjestelmän puuvillan jalostajille, jotka 
maksoivat puuvillan tuottajille vähimmäishinnan. Tukien määrä oli riippuvainen puuvillan 
maailmanmarkkinahinnasta.

Vuonna 2003 aloitettu yhteisen maatalouspolitiikan uudistus perustui yleisperiaatteiseen, 
jonka mukaan maanviljelijöiden tuloja tuetaan tuotannosta riippumattomien tukien ja toimien 
avulla (neuvoston asetus 2003/1782/EY), ja sen tavoitteena on vahvistaa yhteisön 
maataloustuotannon kilpailukykyä vakauttamalla maataloudesta saatavat tulot. Uusi 
tukijärjestelmä on päätetty panna käytäntöön vuodesta 2006 lähtien. Kyseiseen 
tukijärjestelmään sisällytettiin suoraan tuottajille maksettava tuotannosta riippumaton tuloja 
koskeva tuki sekä suoraan tuottajille maksettava viljelyn pinta-alaa koskeva erityistuki, joiden 
avulla pyritään yhdenmukaistamaan puuvillan toimiala markkinoiden muiden järjestöjen 
kanssa.

Espanja nosti kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, sillä sen arvion mukaan 
kyseisen uudistuksen vaikutuksista ei ole laadittu ainuttakaan tutkimusta, eikä uudistuksessa 
ole huomioitu työn suoria kustannuksia, eikä uudistuksen vaikutuksia puuvillan 
siemenpoistoteollisuudelle ei ole otettu huomioon. Yhteisöjen tuomioistuin hyväksyi 
Espanjan näkemyksen asiassa C–310/04 ja se peruutti uuden puuvillan tukijärjestelmän 
käyttöönoton.

Komission ehdotus

Komission ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 
– Tukijärjestelmän osuuden säilyttäminen 65 prosentissa puuvilla-alan tukemiseen varatuista 

varoista ja sidotun tuen osuuden säilyttäminen 35 prosentissa vuoden 2004 alkuperäisen 
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uudistuksen mukaisesti.
– Enimmäispinta-alan säilyttäminen EU:n viimeisimmän laajentumisen jälkeen 450 597 

hehtaarissa, joista 370 000 hehtaaria Kreikassa ja 70 000 hehtaaria Espanjassa, 
360 hehtaaria Portugalissa ja 10 237 hehtaaria Bulgariassa.

– Annettujen ehtojen täyttämistä koskevan tuottajille annetun velvoitteen ja sidotun tuen 
hakemista koskevan ennakkoehdon säilyttäminen puuvillan ympäristöystävällisemmän 
tuotannon edistämiseksi.

– Tuottajille annettu velvoite puuvillasadon korjaamiseksi sidotun tuen saamiseksi, mikä 
vastaa tiettyjä laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia.

– Toimialakohtaisten järjestöjen ehdotettu vahvistaminen, jotta kyseiset järjestöt voivat 
osallistua tehokkaammin toimialan toimintaan. Kyseisiin järjestöihin kuuluville tuottajille 
myönnetään lisätukea 3 euroa hehtaarilta (aiemman uudistuksen ehdotuksen sijaan, joka oli 
10 euroa hehtaarilta).

– Tuen jäljellä oleva osa, joka on 7 euroa hehtaarilta ja yhteensä 3 miljoonaa euroa, 
suunnataan kattamaan myynninedistämis- ja tiedotustoimet.

– Puuvillanviljelyalueiden uudelleenjärjestelyihin varatun määrärahan säilyttäminen 
22 miljoonassa eurossa vuodessa.

– Yhteisön puuvillan myynnin edistämiseksi suositellaan "alkuperämerkin" käyttöönottoa.
– Lopuksi komissio sitoutuu tarkastelemaan mahdollisuutta sisällyttää puuvilla 

maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettavan 
asetuksen 510/2006/EY soveltamisalaan ja mahdollisuutta lisätä puuvillatuotteet sellaisten 
tuotteiden luetteloon, joihin voidaan kohdistaa tiedotus- ja myynninedistämistoimia.

Ehdotus ei aiheuta taloudellisia muutoksia ja se perustuu toissijaisuusperiaatteelle siten, että 
se jättää jäsenvaltioille vallan päättää puuvillan tuotantoaloista, lajikkeiden hyväksymisestä, 
toimialakohtaisten järjestöjen hyväksymisestä, tukioikeuksien jakamisesta ja 
ympäristönsuojelusääntöjen määrittämisestä.

Komission ehdotuksen arviointi

Vaikka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi puuvillan tukijärjestelmän uudistamisen 
pätemättömäksi (päätös N:o C–310/04), on komission uusi ehdotus melkein identtinen sen 
aiemman ehdotuksen kanssa. Euroopan komissio on yksinkertaisesti tyytynyt muodolliseen 
menettelyyn sivuten vaikutustutkimusten laatimista ja jättäen huomioimatta uuden 
tukijärjestelmän soveltamisen mukanaan tuomia laajamittaisia vaikutuksia, jotka ehdotuksen 
olisi pitänyt selvittää. Tämän vuoksi ei ole yllättävää, että puuvillan tuotannon ilmoitettiin 
vähentyneen 20 prosenttia Kreikassa ja yli 50 prosenttia Espanjassa vain noin vajaan vuoden 
puuvillan yhteisen markkinajärjestelyn uudistamisen jälkeen. Puuvillanviljelytilojen 
lukumäärä väheni 11 prosenttia Kreikassa ja 25 prosenttia Espanjassa. Suuri osa 
siementenpoistolaitoksista joutuu mahdollisesti myös lakkauttamaan toimintansa, sillä niiden 
toiminta ei ole enää tuottavaa. Edellä mainitut kohdat johtavat johtopäätökseen, että vuoden 
2004 uudistuksen aikaiset varaukselliset mielipiteet uuden asetuksen tehokkuudesta ovat 
tulleet toteen huomattavasti odotettua nopeammin.

Ehdotuksen tarkastelun yhteydessä voidaan todeta, että ehdotusta sidotun tuen myöntämistä 
puuvillasadon korjaaville tuottajille sekä ehdotusta laatumerkinnän käyttöön ottamisesta 
yhteisön puuvillan myynnin edistämiseksi voidaan pitää askeleena oikeaan suuntaa.
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Esittelijä haluaisi myös painottaa komission sitoumuksien pikaista konkretisoitumista, jotta 
puuvillatuotteet voidaan mahdollisesti sisällyttää tuotteiden maantieteellisten merkintöjen ja 
alkuperäisnimityksiä koskevan asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamisalaan ja jotta 
puuvillatuotteet voidaan lisätä sellaisten tuotteiden luetteloon, joihin voidaan kohdistaa 
tiedotus- ja myynninedistämistoimia.

Esittelijän ehdotukset

Esittelijä arvioi, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätös tarjoaa mahdollisuuden 
edetä kaikin mahdollisin tavoin tehokkaiden korjausten laatimisessa yhteisön puuvillan 
tuotannon edistämiseksi.

Tämän mukaisesti esittelijä ehdottaa seuraavat konkreettiset toimenpiteet:
– Tuotantosidonnaisen tuen taloudellisten muutosten välttäminen, mikä tarkoittaa 

202,2 miljoonan euron vapauttamista Kreikalle ja 72,73 miljoonan euron vapauttamista 
Espanjalle. Ottaen huomioon viljelypinta-alan vähenemisen voidaan perusala vähentää 
Kreikan osalta 370 000 hehtaarista 270 000 hehtaariin, jolloin tuotantoon sidotun tuen 
määrä nousee 750 euroon hehtaarilta. Espanjan osalta perusalaa voidaan myös vähentää 
(70 000 hehtaarista 50 000 hehtaariin), mikä vastaa tuotantoon sidotun tuen 1 450 euron 
hehtaarikohtaista määrää.

– Jäsenmaille toissijaisuusperiaatteen hengessä tarjottava mahdollisuus määritellä tarpeensa 
siementenpoistolaitostensa elinvoimaisuuden kannalta ja valita tuotantoon sidotun tuen 
aiempaa suurempi prosentillinen osuus, jonka ei tarvitsisi olla alle 35 prosenttia.

– Kansallisten määrärahojen luominen, niiden käyttäminen puuvillan toimialaan liittyvien 
erinäisten ongelmien ratkaisemiseksi ja niiden rahoittaminen vähimmäisosuudella 
(perusosa), joka olisi 1 prosentin suuruinen osuus kaikissa jäsenmaissa harjoitettavan 
puuvillan viljelyn tuotantoon sidotun tuen kokonaismäärästä hehtaarisidonnaisen tuen 
suhteellista tarkistamista kohtaan. Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia määrärahoja 
valintansa mukaan tuotannon mahdollisen vähentymisen jälkiseurausten selvittämiseen, 
lajikkeiden uudistamisen edistämiseen, viljelmien uudistamiseen tuotteiden kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi, ympäristöystävällisten viljelmien tukemiseen vesivarojen tehokkaamman 
käytön mahdollistamiseksi ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämiseksi, kehitettyjen ja 
laadullisesti parempien lajikkeiden tutkimukseen, siementenpoistolaitosten 
uudelleenjärjestelyihin ja uudistamiseen jne.

– Kansallisten määrärahojen tuotantoon sidottuja tukia koskevien varojen käyttäminen edellä 
mainittujen ongelmien ratkaisemisessa, sillä toimialan laajamittaiset ongelmat 
(pääsääntöisesti kilpailua koskevat ongelmat) voivat johtaa viljeltävän pinta-alan 
vähenemiseen yksittäisten jäsenvaltioita koskevien äärirajojen yli.

– 22 miljoonan euron sisällyttäminen puuvillan tuotantoalueiden uudelleenjärjestelyitä 
varten suunnattuihin kansallisiin määrärahoihin (mikä vastaa 2,74 prosenttia tukivaroista) 
eikä kyseistä määrää pidä siirtää toiseen pilariin.

– Kansallisten määrärahojen tietyn osuuden myöntäminen laatutuen nimikkeellä tarkkojen 
vaatimusten mukaisia laatutuotteita tuottaville tuottajille yhteisön puuvillan kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

– Neuvoston puuvillan yhteistä markkinajärjestelyä koskevat päätökset voimassa säilyminen 
aina vuoteen 2013 asti, eivätkä asetuksen N:o 1782/2003 mukaisesti vain vuoteen 2010 
asti.
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Johtopäätökset

Yhteisön maatalouden menestyvän toimialan, kuten puuvillan viljelyn, suojelu ja 
säilyttäminen, on erittäin tärkeää ja meidän on myös muistettava seuraavat seikat:
a) Uudistuksen taloudelliset vaikutukset voivat lopettaa puuvillan viljelyn, joka muodostaa 

perinteisen elinkeinon puuvillaa viljelevissä maissa, ja puuvillan viljely on tiettyjen 
kyseisten maiden alueilla pääsääntöinen ja yksinomainen tulonlähde.

b) Ongelma koskettaa myös luonnonsuojelua, sillä puuvillan viljely edistää perinteisten 
maatalousmaisemien säilyttämistä ja vähentää maaperän eroosiota kesantojen avulla.

c) Maaseudun tyhjenemiseen liittyvät yhteiskunnalliset kriteerit, siementenpoistolaitosten 
toiminnan kannattamattomuus ja kyseisten tekijöiden myötä lisääntyvä työttömyys.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätös mitätöidä puuvillan yhteisen markkinajärjestelyn 
uudistus on tarjonnut meille sekä tilaisuuden tarkastella uudelleen kyseistä tukijärjestelmää 
tällä ajankohtaisella hetkellä että mahdollisuuden omaksua toimintasäännöt puuvillan viljelyn 
kestävän kehityksen varmistamiseksi. On tärkeää, että yhteisön puuvillan viljely säilyy 
menestyvänä toimialana ja että Kreikan 79 700 puuvillaviljelmää ja Espanjan 9 500 
puuvillaviljelmää pystyvät jatkamaan toimintaansa ja ylläpitämään tyydyttävän tuotantotason, 
jonka avulla voidaan tukea siementenpoistoteollisuuden elinvoimaisuutta, joka työllistää 
Kreikassa 3 200 henkilöä ja Espanjassa 920 henkilöä. Tämän lisäksi meidän on myös otettava 
huomioon, että puuvilla on EU:ssa tappiollinen tuote, joka ei rasita yhteisön talousarviota 
eläkekustannuksilla tai vientitukien kustannuksilla.
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