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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 

ominaista, että suhteeton määrä tuista 

myönnetään varsin pienelle määrälle 

suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 

mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 

liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 

samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 

suurempien tuensaajien mahdollisuudet 

tehdä mukautuksia auttavat niitä 

toimimaan, vaikka tukitaso olisi 

alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 

paremmin viljelijöiden kesken, on 

oikeudenmukaista ottaa käyttöön 

suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 

jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 

lopulta tukikaton. Tällaisessa 

järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 

huomioon palkallisen työvoiman määrä, 

jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 

ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 

Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 

ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 

maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 

myönnettävään tukeen, koska muutoin 

niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 

Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 

tehokkuuden varmistamiseksi 

vahvistettava joitakin perusteita, jotteivät 

viljelijät pyrkisi vääryydellä välttämään 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 

ominaista, että suhteeton määrä tuista 

myönnetään varsin pienelle määrälle 

suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 

mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 

liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 

samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 

suurempien tuensaajien mahdollisuudet 

tehdä mukautuksia auttavat niitä 

toimimaan, vaikka tukitaso olisi 

alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 

paremmin viljelijöiden kesken, on 

oikeudenmukaista ottaa käyttöön 

suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 

jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 

lopulta tukikaton. Tällaisessa 

järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 

huomioon palkallisen työvoiman määrä, 

jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 

ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 

Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 

ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 

maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 

myönnettävään tukeen, koska muutoin 

niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 

Tukikaton tehokkuuden varmistamiseksi 

suurtuensaajien tukien alentamisesta ja 

tukikaton asettamisesta saatavien tulojen 

olisi jäätävä jäsenvaltioon, jossa ne ovat 
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tukikaton vaikutuksia. Suurtuensaajien 

tukien alentamisesta ja tukikaton 

asettamisesta saatavien tulojen olisi jäätävä 

jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 

olisi käytettävä Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahaston 

(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 

kehittämiseen … päivänä …kuuta … 

annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 

mukaisesti sellaisten hankkeiden 

rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 

on merkittävä.  

 

kertyneet, ja ne olisi käytettävä sellaisten 

julkisten mekanismien rahoitukseen, joilla 

pyritään saamaan aikaan vakaat ja 

kannattavat maataloustuotteiden hinnat. 

Or. fr 
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Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 

tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 

suorien tukien määrää alennetaan 

seuraavasti:  

1. Viljelijälle tämän asetuksen mukaisesti 

tiettynä kalenterivuonna myönnettävää 

suorien tukien määrää alennetaan 

seuraavasti:  

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 150 000 mutta enintään 

200 000 euroa;  

– 10 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 25 000 mutta enintään 

50 000 euroa;  

– 40 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 200 000 mutta enintään 

250 000 euroa;  

– 20 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 50 000 mutta enintään 

75 000 euroa;  

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 250 000 mutta enintään 

300 000 euroa;  

– 50 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 75 000 mutta enintään 

100 000 euroa;  

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 300 000 euroa. 

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 

enemmän kuin 100 000 euroa.  

  
 

Or. fr 
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Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 

elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 

10 prosenttia tämän asetuksen 

liitteessä II esitetystä kalenterivuosien 

2014–2019 vuotuisista kansallisista 

enimmäismääristään käytettäväksi 

lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 

mukaisesti maaseuturahastosta 

rahoitettavien maaseudun 

kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 

Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 

käytettävissä suoriin tukiin. 

Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 

elokuuta 2013 asettaa saataville enintään 

10 prosenttia tämän asetuksen 

liitteessä II esitetystä kalenterivuosien 

2014–2019 vuotuisista kansallisista 

enimmäismääristään käytettäväksi 

lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 

mukaisesti maaseuturahastosta 

rahoitettavien maaseudun 

kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. 

Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 

käytettävissä suoriin tukiin. Siirretyt varat 

katetaan kokonaan yhteisen 

maatalouspolitiikan talousarviosta, jotta 

voidaan estää maaseudun autioitumista ja 

maataloustoiminnan ja erityisesti 

ympäristöystävällisen viljelyn 

vähenemistä asetuksen 

(EU) N:o [RDR] 5 artiklan 4 ja 

5 kohdassa säädettyjen maaseudun 

kehittämistä koskevien painopistealueiden 

mukaisesti. 

Or. fr 
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Ehdotus asetukseksi 

47 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 47 a artikla 

 Pientilatukia koskevat yleiset säännöt 

 1. Jäsenvaltion on myönnettävä vuotuista 

tukea pientiloille ja pienviljelijöille, joilla 

on oikeus tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 

perustukijärjestelmässä. 

 2. Tässä luvussa pientiloilla tai 

pienviljelijöillä tarkoitetaan tiloja, joiden 

koko määritellään jäsenvaltioissa. 

Määrittelykriteerit täsmennetään 

komission antamissa delegoiduissa 

säädöksissä. 

 3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 

tukea myönnetään vuosittain, kun viljelijä 

on aktivoinut tukioikeudet, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta rahoituskurin, 

asteittaisten alennusten ja tukikattojen, 

7 artiklassa tarkoitettujen lineaaristen 

vähennysten ja asetuksen 

(EU) N:o [HZR] 65 artiklan mukaisesti 

määrättyjen vähennysten ja 

poissulkemisten soveltamista. 

 4. Jäsenvaltiot määrittelevät 1 kohdassa 

tarkoitetun määrän tämän asetuksen 

51 artiklan 2 kohdassa säädettyjen 

rahoitusta koskevien säännösten rajoissa. 



 

AM\1009947FI.doc  PE519.386v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 5. Pientilatukea tai pienviljelijätukea 

saavat viljelijät voivat osallistua 

maaseudun kehittämisestä annetun 

asetuksen 8 artiklan 1 b kohdan 

kolmannessa alakohdassa tarkoitettuun 

alakohtaiseen temaattiseen ohjelmaan. 

Or. fr 
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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. Erittäin pienten tilojen ja pientilojen 

tukijärjestelmien tuet ovat etusijalla, ja 

jäsenvaltion on sovellettava tämän osaston 

mukaisesti maksettaviin määriin lineaarista 

vähennystä kyseisen liitteessä II esitetyn 

vuotuisen enimmäismäärän 

noudattamiseksi. 

Or. fr 

 

 


