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13.11.2013 A7-0362/5 

Tarkistus  5 

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine 

Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 

vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 

tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 

tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 

kansallisten enimmäismäärien, joihin 

lisätään 44 artiklan mukaisesti 

käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 

esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 

erotusta, toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 

asetuksen (EU) N:o [RDR] mukaisesti 

maaseuturahastosta rahoitettavissa 

maaseudun kehittämisohjelmissa. 

2. Kunkin jäsenvaltion saataville asetetaan 

vuosittain unionin tukena 11 artiklassa 

tarkoitetuista tukikatoista johtuva arvioitu 

tulo, joka vastaa liitteessä II esitettyjen 

kansallisten enimmäismäärien, joihin 

lisätään 44 artiklan mukaisesti 

käytettävissä oleva määrä, ja liitteessä III 

esitettyjen enimmäisnettomäärien välistä 

erotusta, ja joka jaetaan seuraavasti: 

 a) unionin tukena asetuksen (EU) 

N:o [RDR] mukaisiin toimenpiteisiin 

maaseuturahastosta rahoitettavissa 

maaseudun kehittämisohjelmissa; 

 b) ensimmäisen pilarin yhteydessä, jos 

tarkoituksena on vahvistaa 

pienviljelijöiden tukia. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/6 

Tarkistus  6 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 150 000 mutta enintään 

200 000 euroa; 

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 20 000 mutta enintään 

50 000 euroa; 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/7 

Tarkistus  7 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 200 000 mutta enintään 

250 000 euroa; 

– 50 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 50 000 mutta enintään 

75 000 euroa; 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/8 

Tarkistus  8 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 250 000 mutta enintään 

300 000 euroa; 

– 80 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 75 000 mutta enintään 

100 000 euroa; 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/9 

Tarkistus  9 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 300 000 euroa. 

– näiden vähennysten tuloksena saadun 

tuen enimmäismääräksi on asetettava 

100 000 euroa. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/10 

Tarkistus  10 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

22 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 22 a artikla 

 Tukioikeuksien arvon 

yhdenmukaistaminen jäsenvaltioiden 

välillä 

 1. Suorien tukien tasapuolinen jakaminen 

koko Euroopan unionissa on 

varmistettava vuosia 2014–2020 koskevan 

monivuotisen rahoituskehyksen 

voimassaolon päättymiseen mennessä 

siten, että taataan viljelijöiden tuloihin 

liittyvien suorien tukien täydellinen 

yhdenmukaistaminen eri jäsenvaltioiden 

välillä. 

 2. Edellä 1 kohdassa säädetyn 

yhdenmukaistamistavoitteen perusteella 

komissio esittelee vuoden 2012 loppuun 

mennessä ehdotuksen tämän tavoitteen 

saavuttamista koskevista menetelmistä ja 

aikataulusta. Ehdotuksessa on 

määriteltävä hehtaarikohtaisia tukia 

koskevan yhdenmukaistamisen välitasot, 

jotka ulottuvat edellä mainittuun 

määräaikaan mennessä saavutettavaan 

täydelliseen yhdenmukaistamiseen asti. 

 3. Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 

suorat tuet ovat unionin keskiarvon 

yläpuolella, on osallistuttava oikeassa 

suhteessa edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 

tukitasojen yhdenmukaistamisen 
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rahoittamiseen. 

 4. Edellä 1 kohdassa säädetyssä 

yhdenmukaistamisessa on otettava 

asianmukaisesti huomioon eri 

jäsenvaltioiden väliset erot palkkatasoissa 

ja tuotantokustannuksissa. Komission on 

otettava nämä erot huomioon 2 kohdassa 

mainitussa ehdotuksessa. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/11 

Tarkistus  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 

kansallista keskitukea kerrottuna 

hehtaarien lukumäärää vastaavalla luvulla, 

joka voi olla enintään kolme. 

b) määrä, joka vastaa 150 prosenttia 

hehtaarikohtaisesta kansallisesta 

keskituesta kerrottuna hehtaarien 

lukumäärää vastaavalla luvulla, joka voi 

olla enintään viisi. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/12 

Tarkistus  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 

määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 

enintään 1 000 euroa. Jos 1 kohdan 

soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 

kuin 500 euroa tai suurempi kuin 

1 000 euroa, se on pyöristettävä ylös- tai 

alaspäin vähimmäis- tai enimmäismäärään, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

51 artiklan 1 kohdan soveltamista. 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 

määrän on oltava vähintään 1 000 euroa ja 

enintään 2 000 euroa. Jos 1 kohdan 

soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 

kuin 1000 euroa tai suurempi kuin 

2 000 euroa, se on pyöristettävä ylös- tai 

alaspäin vähimmäis- tai enimmäismäärään, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

51 artiklan 1 kohdan soveltamista. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/13 

Tarkistus  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos tukien kokonaismäärä 

pienviljelijäjärjestelmässä on enemmän 

kun 10 prosenttia liitteessä II esitetystä 

vuotuisesta kansallisesta 

enimmäismäärästä, jäsenvaltion on 

sovellettava tämän osaston mukaisesti 

maksettaviin määriin lineaarista 

vähennystä kyseisen mainitun 

prosenttiosuuden noudattamiseksi. 

2. Jos tukien kokonaismäärä 

pienviljelijäjärjestelmässä on enemmän 

kun 25 prosenttia liitteessä II esitetystä 

vuotuisesta kansallisesta 

enimmäismäärästä, jäsenvaltion on 

sovellettava tämän osaston mukaisesti 

maksettaviin määriin lineaarista 

vähennystä kyseisen mainitun 

prosenttiosuuden noudattamiseksi. 

Or. pt 

 

 

 


