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Tarkistus  151 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 

viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 

varmistamiseksi koko unionissa, 

vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 

luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 

muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 

puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 

kyseessä ovat alueet, joilla on 

luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 

olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 

joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 

näyttö. Olisi säädettävä 

siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 

maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei 

pidetä enää mainittujen perusteiden 

soveltamisen seurauksena alueina, joilla 

on luonnonolosuhteista johtuvia 

rajoitteita. 

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 

viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 

varmistamiseksi koko unionissa, 

vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 

luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 

muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 

puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 

kyseessä ovat alueet, joilla on 

luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 

muita erityisrajoitteita, olisi käytettävä 

sosioekonomisia perusteita ja biofyysisiä 

perusteita. 

Or. pt 
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Tarkistus  152 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 

aiempaa enemmän taloudellisia ja 

ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 

hintojen lisääntyneen epävakauden 

vuoksi. Sen vuoksi tehokas riskienhallinta 

on viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä 

syystä olisi otettava käyttöön 

riskienhallintaa koskeva toimenpide, jolla 

viljelijöitä autetaan selviämään heille 

yleisimmistä riskeistä. Tämän 

toimenpiteen mukaisella tuella katettaisiin 

viljelijöiden sato-, eläin- ja 

kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 

perustaminen ja näistä rahastoista 

viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 

jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista 

taikka ympäristövahingosta. 

Toimenpiteeseen sisältyisi myös tulojen 

vakauttamisväline, joka muodostuu 

sijoitusrahastosta, josta tuetaan 

viljelijöitä, joiden tulot laskevat paljon. 

Sen varmistamiseksi, että viljelijöitä 

kohdellaan yhdenvertaisesti koko 

unionissa, ettei kilpailu vääristy ja että 

unionin kansainvälisiä velvollisuuksia 

noudatetaan, olisi säädettävä erityisistä 

edellytyksistä näiden toimenpiteiden 

mukaisen tuen myöntämiseksi. 

Poistetaan. 
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Maaseuturahaston 

talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 

vaikuttavan käytön varmistamiseksi 

komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

sijoitusrahastoille myönnettävien 

kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 

enimmäiskeston määrittelemistä. 

Or. pt 

 

 


