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13.11.2013 A7-0361/4 

Tarkistus  4 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, 

Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer ja muut 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun 

kehittämiseen (*) 

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

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 resurssitehokasta, ekologista ja 

vähäpäästöistä maataloussektoria ja joita 

tuetaan maatalouden tuottavuutta ja 

kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 

innovaatiokumppanuuden mukaisesti, 

sosiaalinen innovointi ja edistyminen 

mukaan luettuina. Eurooppalaisella 

innovaatiokumppanuudella olisi pyrittävä 

nopeuttamaan ja laajentamaan 

innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 

käytäntöön tasa-arvoisesti ja parantamaan 

niiden saatavuutta. Eurooppalaisen 

innovaatiokumppanuuden olisi tuotava 

lisäarvoa lisäämällä innovointiin liittyvien 

välineiden (mukaan lukien maatalouden 

ekologiset välineet ja sosiaalinen 

innovointi) käyttöä, yhtäläistä saatavuutta 

ja tehokkuutta ja parantamalla niiden 

välistä synergiaa. Eurooppalaisen 

innovaatiokumppanuuden olisi korjattava 

puutteita yhdistämällä tutkimus ja 

maatalouskäytäntö paremmin yhteen siten, 

että vastataan kansalaisten tarpeisiin, 

jotka koskevat elintarvikkeiden 

turvallisuutta, terveellisyyttä ja 

ravitsevuutta, sekä huolehditaan 

maaseudun kehittämisen yleisistä 

kysymyksistä, kuten asumisesta, 
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infrastruktuurista ja palveluista. Siinä 

olisi keskityttävä maatalouden ekologisiin 

ja tuotantopanoksia säästäviin 

käytäntöihin, viljelijöitä hyödyttävään 

tutkimukseen ja innovointiin sekä 

sosiaaliseen innovointiin maaseudun 

kehittämisessä. 

Or. fr 
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Tarkistus  5 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-

Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa 

Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun 

kehittämiseen (*) 

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1-3 kohdat 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) maatalouden kilpailukyky; (1) maatilojen taloudellinen 

kannattavuus; 

 (1 a) pienten ja keskisuurten viljelijöiden, 

osuuskuntien ja perheviljelmien 

tukeminen ja kannustaminen, jotta 

maaseutuympäristö ei tyhjenisi asukkaista 

eikä kuihtuisi taloudellisesti ja 

sosiaalisesti; 

(2) luonnonvarojen kestävä hoito ja 

ilmastotoimet; 

(2)  luonnonvarojen kestävä hoito ja toimet 

ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi; 

(3) maaseutualueiden tasapainoinen 

aluekehitys.  

(3)  maaseutualueiden tasapainoinen 

aluekehitys; 

 (3 a) työpaikkojen luominen ja 

säilyttäminen maaseutualueilla. 

Or. fr 
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Tarkistus  6 

Patrick Le Hyaric, Joao Ferreira, Ines Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun 

kehittämiseen (*)  

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Maaseudun kehittämistä koskevat unionin 

prioriteetit 

Maaseudun kehittämistä koskevat unionin 

prioriteetit 

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 

maaseudun kehittämistä koskevan unionin 

prioriteetin kautta, jotka muutetaan 

yhteisessä strategiakehyksessä 

asianmukaisiksi temaattisiksi tavoitteiksi: 

(1) tietämyksensiirron ja innovoinnin 

parantaminen maa- ja metsätaloudessa sekä 

maaseutualueilla erityisesti seuraavilla 

aloilla:  

(1) tietämyksensiirron ja innovoinnin 

parantaminen maa- ja metsätaloudessa sekä 

maaseutualueilla erityisesti seuraavilla 

aloilla:  

(a) innovoinnin ja tietopohjan 

parantaminen maaseutualueilla; 

(a) innovoinnin ja tietopohjan 

parantaminen maaseutualueilla; 

(b) maa- ja metsätalouden sekä 

tutkimuksen ja innovoinnin välisten 

yhteyksien vahvistaminen; 

(b) maa- ja metsätalouden sekä 

tutkimuksen ja innovoinnin välisten 

yhteyksien vahvistaminen; 

(c) elinikäisen oppimisen ja ammatillisen 

koulutuksen parantaminen maa- ja 

metsätalouden aloilla; 

(c) elinikäisen oppimisen ja ammatillisen 

koulutuksen parantaminen maa- ja 

metsätalouden aloilla; 

 (c a) (c a) investoiminen paikallisiin 

infrastruktuureihin ja niiden 

vahvistaminen seuraavilla aloilla: 

julkinen liikenne, vesi- ja jätevesihuolto 
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sekä helposti saatavilla olevat ja 

laadukkaat yleishyödylliset peruspalvelut, 

erityisesti perusterveydenhuolto (mukaan 

lukien terveyden edistäminen ja 

sairauksien ehkäiseminen), koulutus ja 

hoivapalvelut, asunnot ja 

työllisyyspalvelut; 

(2) kaikentyyppisen maatalouden 

kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 

parantaminen erityisesti seuraavilla aloilla: 

(2) perheviljelmien ja osuuskuntien 

kannattavuuden parantaminen erityisesti 

seuraavilla aloilla: 

(a) suurista rakenteellista ongelmista 

kärsivien tilojen ja erityisesti tilojen, joiden 

osallistuminen markkinoille on vähäistä, 

tiettyjen alojen markkinasuuntautuneiden 

tilojen ja sellaisten tilojen, jotka ovat 

maatalouden monipuolistamisen tarpeessa, 

rakenneuudistuksen helpottaminen; 

(a) suurista rakenteellista ongelmista 

kärsivien tilojen ja erityisesti tilojen, joiden 

osallistuminen markkinoille on vähäistä, 

tiettyjen alojen markkinasuuntautuneiden 

tilojen ja sellaisten tilojen, jotka ovat 

maatalouden monipuolistamisen tarpeessa, 

rakenneuudistuksen helpottaminen; 

(b) sukupolvenvaihdosten helpottaminen 

maatalousalalla; 

(b) sukupolvenvaihdosten helpottaminen 

maatalousalalla; 

(3) elintarvikeketjun organisoinnin ja 

riskienhallinnan edistäminen 

maataloudessa erityisesti seuraavilla 

aloilla: 

(3) elintarvikeketjun organisoinnin ja 

riskienhallinnan edistäminen 

maataloudessa erityisesti seuraavilla 

aloilla: 

(a) alkutuottajien ottaminen paremmin 

mukaan elintarvikeketjuun 

laatujärjestelmien, paikallismarkkinoiden 

menekinedistämistoimien ja lyhyiden 

toimitusketjujen sekä tuottajaryhmien ja 

toimialakohtaisten organisaatioiden avulla; 

(a) alkutuottajien ottaminen paremmin 

mukaan elintarvikeketjuun 

laatujärjestelmien, paikallismarkkinoiden 

menekinedistämistoimien ja lyhyiden 

toimitusketjujen sekä tuottajaryhmien ja 

toimialakohtaisten organisaatioiden avulla; 

(b) maatilojen riskienhallinnan tukeminen; (b) maatilojen riskienhallinnan tukeminen; 

(4) maa- ja metsätaloudesta riippuvaisten 

ekosysteemien palauttaminen, 

säilyttäminen ja parantaminen erityisesti 

seuraavilla aloilla: 

(4) maa- ja metsätaloudesta riippuvaisten 

ekosysteemien palauttaminen, 

säilyttäminen ja parantaminen erityisesti 

seuraavilla aloilla: 

(a) luonnon monimuotoisuuden, Natura 

2000 -alueet ja luonnonarvoltaan 

merkittävät maatalousmaat mukaan 

luettuina, ja Euroopan maisemien tilan 

palauttaminen ja säilyttäminen; 

(a) luonnon monimuotoisuuden, Natura 

2000 -alueet ja luonnonarvoltaan 

merkittävät maatalousmaat mukaan 

luettuina, ja Euroopan maisemien tilan 

palauttaminen ja säilyttäminen; 

(b) vesihuollon parantaminen; (b) vesihuollon parantaminen; 

(c) maan hoidon parantaminen; (c) maan hoidon parantaminen; 

(5) luonnonvarojen käytön tehostaminen 

sekä vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta 

(5) luonnonvarojen käytön tehostaminen 

sekä vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta 
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kestävään talouteen siirtymisen tukeminen 

maataloudessa, elintarvikealalla ja 

metsätaloudessa erityisesti seuraavilla 

aloilla: 

kestävään talouteen siirtymisen tukeminen 

maataloudessa, elintarvikealalla ja 

metsätaloudessa erityisesti seuraavilla 

aloilla: 

(a)  vedenkäytön tehokkuuden 

parantaminen maataloudessa; 

(a)  järkevän vedenkäytön parantaminen 

maataloudessa ja sellaisten viljely- ja 

tuotantomenetelmien kehittäminen, joissa 

käytetään vähemmän vettä ja 

tuotantopanoksia; 

(b)  energiankäytön tehokkuuden 

parantaminen maataloudessa ja 

elintarvikkeiden jalostuksessa; 

(b)  sellaisten viljelyjärjestelmien ja 

elintarvikkeiden jalostusjärjestelmien 

kehittäminen, jotka ovat vähemmän 

riippuvaisia fossiilisesta energiasta; 

(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 tarjonnan ja 

käytön helpottaminen biotaloudessa; 

(d) maatalouden dityppioksidi- ja 

metaanipäästöjen vähentäminen; 

(d) maatalouden dityppioksidi- ja 

metaanipäästöjen vähentäminen; 

(e) hiilidioksidin talteenoton parantaminen 

maa- ja metsätaloudessa; 

(e) hiilidioksidin talteenoton parantaminen 

maa- ja metsätaloudessa; 

(6) sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 

köyhyyden vähentäminen ja talouden 

kehittäminen maaseutualueilla erityisesti 

seuraavilla aloilla: 

(6) sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 

köyhyyden vähentäminen ja talouden 

kehittäminen maaseutualueilla erityisesti 

seuraavilla aloilla: 

(a) monipuolistamisen, uusien 

pienyritysten perustamisen ja työpaikkojen 

luomisen helpottaminen; 

(a) monipuolistamisen, uusien 

pienyritysten perustamisen ja työpaikkojen 

luomisen helpottaminen; 

(b) paikallisen kehittämisen edistäminen 

maaseutualueilla; 

(b) paikallisen kehittämisen edistäminen 

maaseutualueilla; 

(c) tieto- ja viestintätekniikan 

käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun 

parantaminen maaseutualueilla. 

(c) tieto- ja viestintätekniikan 

käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun 

parantaminen maaseutualueilla. 

Kaikki prioriteetit edistävät innovointia, 

ympäristöä sekä ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä ja siihen sopeutumista 

koskevien monialaisten tavoitteiden 

toteutumista. 

Kaikki prioriteetit edistävät innovointia, 

ympäristöä sekä ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä ja siihen sopeutumista 

koskevien monialaisten tavoitteiden 

toteutumista. 

Or. fr 
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Tarkistus  7 

Patrick Le Hyaric,  Joao Ferreira, Ines Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun 

kehittämiseen (*)  

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Temaattiset alaohjelmat  Temaattiset alaohjelmat  

1. 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: 

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: 

(a) nuorille viljelijöille; (a) nuoret viljelijät; 

(b) 20 artiklan 2 kohdan kolmannessa 

alakohdassa tarkoitetut pientilat; 

(b) 20 artiklan 2 kohdan kolmannessa 

alakohdassa tarkoitetut pientilat; 

 (b a) paikallisten markkinoiden 

tukeminen; 

(c) 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 

vuoristoalueet; 

(c) 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 

vuoristoalueet; 

 (c a) maaseutualueita koskevan 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 

torjunta; 

(d) lyhyet toimitusketjut. (d) lyhyet toimitusketjut. 

Liitteessä III vahvistetaan viitteellinen 

luettelo kunkin temaattisen alaohjelman 

osalta erityisen tärkeistä toimenpiteistä ja 

tukitoimien tyypeistä. 

Liitteessä III vahvistetaan viitteellinen 

luettelo kunkin temaattisen alaohjelman 

osalta erityisen tärkeistä toimenpiteistä ja 

tukitoimien tyypeistä. 
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2. Temaattisilla alaohjelmilla voidaan 

myös vastata erityistarpeisiin, jotka 

liittyvät tietyn maaseutualueen kehitykseen 

huomattavasti vaikuttavien 

maataloussektorien rakenneuudistukseen. 

2. Temaattisilla alaohjelmilla voidaan 

myös vastata erityistarpeisiin, jotka 

liittyvät tietyn maaseutualueen kehitykseen 

huomattavasti vaikuttavien 

maataloussektorien rakenneuudistukseen. 

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 20 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. 

Or. fr 
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Tarkistus  8 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun 

kehittämiseen (*) 

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

 37 artikla Poistetaan. 

Riskienhallinta  

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 

kattaa 

 

(a) suoraan viljelijöille maksettavan 

taloudellisen tuen sato-, eläin- ja 

kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 

otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- 

tai kasvitautien taikka tuholaisten 

aiheuttamien taloudellisten tappioiden 

varalta; 

 

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 

joista viljelijöille maksetaan taloudellista 

korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 

ympäristövahingosta johtuvien 

taloudellisten tappioiden johdosta; 

 

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 

muodostuu taloudellisesta tuesta 

sijoitusrahastoille, joista maksetaan 

korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 

paljon. 

 

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 

soveltamiseksi ilmaisulla ’sijoitusrahasto’ 

tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 

lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 

järjestelmää, jossa siihen kuuluvat 

viljelijät voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
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taloudellisia tappioita vastaan, jotka 

aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista taikka 

ympäristövahingosta, taikka heidän 

tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 

jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 

korvauksia. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 

tämän toimenpiteen ja muiden 

kansallisten tai unionin tukivälineiden 

taikka yksityisten vakuutusjärjestelmien 

yhdistämisestä aiheudu liian suuria 

korvauksia. Euroopan 

globalisaatiorahastosta
36
, jäljempänä 

’EGR’, saatu suora tulotuki otetaan myös 

huomioon viljelijöiden tulotasoa 

arvioitaessa. 

 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 90 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat 39 artiklan 3 kohdan b 

alakohdassa ja 40 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettujen sijoitusrahastoille 

myönnettävien kaupallisten lainojen 

vähimmäis- ja enimmäiskestoa. 

 

__________________  

36 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o […], annettu […], 

Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–

2020), EUVL L […], […], s. […]. 

 

Or. fr 
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Tarkistus  9 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 

Alda Sousa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun 

kehittämiseen (*) 

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

38 artikla Poistetaan. 

38 artiklan 5 kohta Sato-, eläin- ja 

kasvivakuutus 

 

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a 

alakohdan mukaista tukea myönnetään 

vain vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 

menetyksen, joka on aiheutunut 

epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 

kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista 

tai direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 

kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 

taikka niiden leviämisen estämiseksi 

toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 

tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 

edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 

viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 

vuoden keskimääräisestä 

vuosituotannosta, lukuun ottamatta 

korkeinta ja alinta määrää. 

 

2.   

Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen on todettava virallisesti 

epäsuotuisten sääolojen, eläin- tai 

kasvitaudin taikka tuholaisvahingon 

esiintyminen. 

 

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 

etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
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virallinen toteaminen katsotaan 

tapahtuneeksi. 

3.   

Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 

enempää kuin 37 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettujen tappioiden 

korvaamisesta aiheutuvat 

kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 

liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä 

tai määrää koskevia ehtoja tai 

määräyksiä. 

 

Jäsenvaltiot voivat asettaa 

tarkoituksenmukaiset tuen 

enimmäismäärät vakuutusmaksulle, jolle 

tukea voidaan myöntää. 

 

4. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 

liitteessä I. 

 

Or. fr 

 

 


