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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, agroekologista 

ja vähäpäästöistä maataloussektoria ja joita 

tuetaan maatalouden tuottavuutta ja 

kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 

innovaatiokumppanuuden mukaisesti, 

sosiaalinen innovointi ja edistys 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, jotta 

huolehditaan kansalaisten 

turvallisuuteen, terveyteen ja 

ravitsemukseen liittyviin tarpeisiin sekä 
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maaseudun kehittämisen laajemmista 

kysymyksistä kuten asumisesta, 

infrastruktuurista ja palveluista. Siinä 

olisi keskityttävä maatalouden ekologisiin 

ja tuotantopanoksia säästäviin 

käytäntöihin, viljelijöiden omiin 

tutkimuksiin ja innovointiin sekä 

sosiaaliseen innovointiin maaseudun 

kehittämisessä. 

Or. fr 
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Tarkistus  157 

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

Jacky Hénin 

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 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Määritelmät Määritelmät 

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan 1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan  

(a) ’ohjelmatyöllä’ monivaiheista 

organisointi-, päätöksenteko- ja 

varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 

on panna täytäntöön unionin ja 

jäsenvaltioiden monivuotinen yhteinen 

toiminta maaseudun kehittämistä 

koskevien unionin prioriteettien 

täyttämiseksi;  

(a) ’ohjelmatyöllä’ monivaiheista 

organisointi-, päätöksenteko- ja 

varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 

on panna täytäntöön unionin ja 

jäsenvaltioiden monivuotinen yhteinen 

toiminta maaseudun kehittämistä 

koskevien unionin prioriteettien 

täyttämiseksi; 

(b) ’alueella’ alueyksikköä, joka vastaa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 1059/2003
25
 

tarkoitettua tilastollisten alueyksiköiden 

nimikkeistön tasoa I tai II (NUTS-taso 1 ja 

2);  

(b) ’alueella’ alueyksikköä, joka vastaa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 

tarkoitettua tilastollisten alueyksiköiden 

nimikkeistön tasoa I tai II (NUTS-taso 1 ja 

2); 

(c) ’toimenpiteellä’ joukkoa tukitoimia, 

joilla pyritään täyttämään yksi tai useampi 

maaseudun kehittämistä koskeva unionin 

prioriteetti;  

(c) ’toimenpiteellä’ joukkoa tukitoimia, 

joilla pyritään täyttämään yksi tai useampi 

maaseudun kehittämistä koskeva unionin 

prioriteetti;  

(d) ’tukitoimella’ hanketta, hankeryhmää, 

sopimusta tai järjestelyä tai muuta tointa, 

joka on valittu noudattaen kyseisen 

maaseudun kehittämisohjelman osalta 

(d) ’tukitoimella’ hanketta, hankeryhmää, 

sopimusta tai järjestelyä tai muuta tointa, 

joka on valittu noudattaen kyseisen 

maaseudun kehittämisohjelman osalta 
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vahvistettuja perusteita ja jonka yksi tai 

useampi tuensaaja panee täytäntöön 

tavalla, joka mahdollistaa yhden tai 

useamman maaseudun kehittämistä 

koskevan unionin prioriteetin täyttämisen;  

vahvistettuja perusteita ja jonka yksi tai 

useampi tuensaaja panee täytäntöön 

tavalla, joka mahdollistaa yhden tai 

useamman maaseudun kehittämistä 

koskevan unionin prioriteetin täyttämisen;  

(e) ’tuensaajalla’ luonnollista henkilöä tai 

oikeushenkilöä taikka muuta julkista tai 

yksityistä elintä, joka vastaa tukitoimien 

täytäntöönpanosta tai tuen 

vastaanottamisesta;  

(e) ’tuensaajalla’ luonnollista henkilöä tai 

oikeushenkilöä taikka muuta julkista tai 

yksityistä elintä, joka vastaa tukitoimien 

täytäntöönpanosta tai tuen 

vastaanottamisesta;   

(f) ’seuranta- ja arviointijärjestelmällä’ 

komission ja jäsenvaltioiden kehittämää 

yleistä lähestymistapaa, jossa määritellään 

rajoitettu määrä yhteisiä indikaattoreita, 

jotka liittyvät perustason tilanteeseen ja 

ohjelmien rahoituksen toteuttamiseen, 

tuotoksiin, tuloksiin ja vaikutuksiin;  

(f) ’seuranta- ja arviointijärjestelmällä’ 

komission ja jäsenvaltioiden kehittämää 

yleistä lähestymistapaa, jossa määritellään 

rajoitettu määrä yhteisiä indikaattoreita, 

jotka liittyvät perustason tilanteeseen ja 

ohjelmien rahoituksen toteuttamiseen, 

tuotoksiin, tuloksiin ja vaikutuksiin;  

(g) ’paikallisella kehittämisstrategialla’ 

yhtenäistä joukkoa tukitoimia, joilla 

pyritään toteuttamaan paikallisia tavoitteita 

ja tarpeita, jotka edesauttavat maaseudun 

kehittämistä koskevien unionin 

prioriteettien täyttämistä ja jotka pannaan 

täytäntöön soveltuvalla tasolla 

kumppanuusjärjestelyin;  

(g) ’paikallisella kehittämisstrategialla’ 

yhtenäistä joukkoa tukitoimia, joilla 

pyritään toteuttamaan paikallisia tavoitteita 

ja tarpeita, jotka edesauttavat maaseudun 

kehittämistä koskevien unionin 

prioriteettien täyttämistä ja jotka pannaan 

täytäntöön soveltuvalla tasolla 

kumppanuusjärjestelyin;  

(h) ’tukiprosentilla’ tukitoimen julkisen 

kokonaisrahoitusosuuden määrää;  

(h) ’tukiprosentilla’ tukitoimen julkisen 

kokonaisrahoitusosuuden määrää;  

(i) ’julkisilla menoilla’ tukitoimien 

rahoitukseen myönnettyä julkista 

rahoitusosuutta, joka on otettu valtion 

talousarviosta, alueellisten ja paikallisten 

viranomaisten talousarviosta tai unionin 

talousarviosta, sekä muita vastaavia 

menoja. Julkisena rahoitusosuutena 

pidetään kaikkia tukitoimien 

rahoitusosuuksia, jotka ovat peräisin 

direktiivissä 2004/18/EY
26
 tarkoitettujen 

julkisoikeudellisten laitosten taikka yhden 

tai useamman alueellisen tai paikallisen 

viranomaisen tai julkisoikeudellisen 

laitoksen muodostaman yhteenliittymän 

talousarviosta.  

(i) ’julkisilla menoilla’ tukitoimien 

rahoitukseen myönnettyä julkista 

rahoitusosuutta, joka on otettu valtion 

talousarviosta, alueellisten ja paikallisten 

viranomaisten talousarviosta tai unionin 

talousarviosta, sekä muita vastaavia 

menoja. Julkisena rahoitusosuutena 

pidetään kaikkia tukitoimien 

rahoitusosuuksia, jotka ovat peräisin 

direktiivissä 2004/18/EY
26
 tarkoitettujen 

julkisoikeudellisten laitosten taikka yhden 

tai useamman alueellisen tai paikallisen 

viranomaisen tai julkisoikeudellisen 

laitoksen muodostaman yhteenliittymän 

talousarviosta.  

(j) ’vähemmän kehittyneillä alueilla’ 

alueita, joiden asukasta kohti laskettu 

bruttokansantuote (BKT) on alle 75 

(j) ’vähemmän kehittyneillä alueilla’ 

alueita, joiden asukasta kohti laskettu 

bruttokansantuote (BKT) on alle 75 
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prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 

keskiarvosta;  

prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 

keskiarvosta;  

(k) ’mikroyrityksillä sekä pienillä ja 

keskisuurilla yrityksillä’, jäljempänä ’pk-

yritykset’, komission suosituksessa 

2003/261/EY määriteltyjä mikroyrityksiä 

sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä;  

(k) ’mikroyrityksillä sekä pienillä ja 

keskisuurilla yrityksillä’, jäljempänä ’pk-

yritykset’, komission suosituksessa 

2003/261/EY määriteltyjä mikroyrityksiä 

sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä;  

(l) ’transaktiokustannuksilla’ sitoumukseen 

liittyviä kustannuksia, jotka eivät liity 

välittömästi sen toteuttamiseen;  

(l) ’transaktiokustannuksilla’ sitoumukseen 

liittyviä kustannuksia, jotka eivät liity 

välittömästi sen toteuttamiseen;  

(m) ’käytössä olevalla maatalousmaalla’, 

jäljempänä ’KMM’, 30 päivänä 

marraskuuta 2009 annetussa komission 

asetuksessa (EY) N:o 1200/2009
28
 

tarkoitettua käytössä olevaa 

maatalousmaata; 

(m) ’käytössä olevalla maatalousmaalla’, 

pysyvien nurmien tai pysyvien viljelmien, 

myös peltometsätalousjärjestelmässä 

olevien kokonaispinta-alaa; 

 (m a) ’pellolla’ kasvien tuotantoa varten 

viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä 

olevaa kesantomaata, mukaan lukien 

asetuksen (EY) N:o 1257/1999 22, 23 ja 

24 artiklan, asetuksen 

(EY) N:o 1698/2005 39 artiklan ja 

asetuksen (EU) N:o [RDR] 29 artiklan 

mukaisesti kesannoidut alat, riippumatta 

siitä, onko kyseisellä maalla 

kasvihuoneita tai kiinteä tai irtonainen 

suoja; 

 (m b) ’pysyvillä viljelmillä’ viljelykiertoon 

kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 

kuin pysyvät nurmet, joihin maata 

käytetään viiden vuoden ajan tai 

pidempään ja joista saadaan toistuvia 

satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 

lyhytkiertoinen energiapuu; 

 (m c) ’peltometsätaloudella’ saman 

lohkon sisällä tai reunamilla olevien 

puiden ja viljeltävien kasvien tai 

laidunkasvien yhteistuotantoa; 

(n) ’taloudellisilla tappioilla’ kaikkia 

lisäkustannuksia, joita viljelijälle aiheutuu 

tämän toteuttamista poikkeuksellisista 

toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään 

markkinatarjontaa tai merkittävää 

tuotannonmenetystä;  

(n) ’taloudellisilla tappioilla’ kaikkia 

lisäkustannuksia, joita viljelijälle aiheutuu 

tämän toteuttamista poikkeuksellisista 

toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään 

markkinatarjontaa tai merkittävää 

tuotannonmenetystä;  
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(o) ’epäsuotuisilla sääoloilla’ sellaisia 

sääoloja kuin halla, myrsky ja rakeet, jää, 

rankkasade tai ankara kuivuus, jotka ovat 

rinnastettavissa luonnonkatastrofiin;  

(o) ’epäsuotuisilla sääoloilla’ sellaisia 

sääoloja kuin halla, myrsky ja rakeet, jää, 

rankkasade tai ankara kuivuus, jotka ovat 

rinnastettavissa luonnonkatastrofiin; 

(p) ’eläintaudeilla’ Maailman 

eläintautijärjestön luettelossa tai neuvoston 

päätöksen 90/424/ETY
29
 liitteessä 

mainittuihin eläintauteihin kuuluvia 

tauteja;  

(p) ’eläintaudeilla’ Maailman 

eläintautijärjestön luettelossa tai neuvoston 

päätöksen 90/424/ETY
29
 liitteessä 

mainittuihin eläintauteihin kuuluvia 

tauteja;  

(q) ’ympäristövahingolla’ ympäristön 

laadussa esiintyvää erityistä saastumista, 

kontaminaatiota tai heikkenemistä, joka 

liittyy erityiseen tapahtumaan ja on 

maantieteelliseltä alueeltaan rajallista. 

Määritelmä ei kata erityiseen tapahtumaan 

kuten ilmastonmuutokseen tai 

ilmansaastumiseen liittymättömiä yleisiä 

ympäristöriskejä;  

(q) ’ympäristövahingolla’ ympäristön 

laadussa esiintyvää erityistä saastumista, 

kontaminaatiota tai heikkenemistä, joka 

liittyy erityiseen tapahtumaan ja on 

maantieteelliseltä alueeltaan rajallista. 

Määritelmä ei kata erityiseen tapahtumaan 

kuten ilmastonmuutokseen tai 

ilmansaastumiseen liittymättömiä yleisiä 

ympäristöriskejä; 

(r) ’luonnonkatastrofilla’ bioottista tai 

abioottista luonnonilmiötä, josta aiheutuu 

merkittävää häiriötä maatalouden 

tuotantojärjestelmille ja metsätalouden 

rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta 

huomattavaa taloudellista haittaa maa- ja 

metsätalouden aloilla;  

(r) ’luonnonkatastrofilla’ bioottista tai 

abioottista luonnonilmiötä, josta aiheutuu 

merkittävää häiriötä maatalouden 

tuotantojärjestelmille ja metsätalouden 

rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta 

huomattavaa taloudellista haittaa maa- tai 

metsätalouden aloilla; 

(s) ’muulla katastrofilla’ ennakoimatonta 

bioottista tai abioottista ihmisen toiminnan 

aiheuttamaa ilmiötä, josta aiheutuu 

merkittävää häiriötä maatalouden 

tuotantojärjestelmille ja metsätalouden 

rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta 

huomattavaa taloudellista haittaa maa- ja 

metsätalouden aloilla;  

(s) ’muulla katastrofilla’ ennakoimatonta 

bioottista tai abioottista ihmisen toiminnan 

aiheuttamaa ilmiötä, josta aiheutuu 

merkittävää häiriötä maatalouden 

tuotantojärjestelmille ja metsätalouden 

rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta 

huomattavaa taloudellista haittaa maa- ja 

metsätalouden aloilla; 

(t) ’lyhyellä toimitusketjulla’ 

toimitusketjua, johon osallistuu vain 

joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 

sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 

talouskehitykseen sekä tiiviisiin 

maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 

suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;  

(t) ’lyhyellä toimitusketjulla’ 

toimitusketjua, johon osallistuu vain 

joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 

sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 

talouskehitykseen sekä tiiviisiin 

maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 

suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä; 

(u) ’nuorella viljelijällä’ viljelijää, joka on 

alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 

on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja joka 

ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta 

vastaavaksi maatalousyrittäjäksi;  

(u) ’nuorella viljelijällä’ viljelijää, joka on 

alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 

on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja joka 

ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta 

vastaavaksi maatalousyrittäjäksi; 
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 (u a) ’uudella viljelijällä’ viljelijää, jolla 

on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja 

joka ryhtyy ensimmäistä kertaa 

tilanpidosta vastaavaksi 

maatalousyrittäjäksi; 

(v) ’päätökseen saatetulla tukitoimella’ 

tukitoimea, joka on saatettu fyysisesti 

päätökseen tai toteutettu 

kokonaisuudessaan ja jonka osalta 

tuensaajat ovat maksaneet kaikki 

asiaankuuluvat maksut ja tuensaajille on 

maksettu vastaava julkinen rahoitusosuus;  

(v) ’päätökseen saatetulla tukitoimella’ 

tukitoimea, joka on saatettu fyysisesti 

päätökseen tai toteutettu 

kokonaisuudessaan ja jonka osalta 

tuensaajat ovat maksaneet kaikki 

asiaankuuluvat maksut ja tuensaajille on 

maksettu vastaava julkinen rahoitusosuus; 

(w) ’temaattisilla tavoitteilla’ Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o [CSF/2012]
30
 9 artiklassa 

määriteltyjä temaattisia tavoitteita;  

(w) ’temaattisilla tavoitteilla’ Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o [CSF/2012]
30
 9 artiklassa 

määriteltyjä temaattisia tavoitteita; 

(x) ’yhteisellä strategiakehyksellä’ 

asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 

10 artiklassa tarkoitettua yhteistä 

strategiakehystä.  

(x) ’yhteisellä strategiakehyksellä’ 

asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 

10 artiklassa tarkoitettua yhteistä 

strategiakehystä. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/158 

Tarkistus  158 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Helmut Scholz, Inês Cristina Zuber, 

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, 

Marisa Matias, Jacky Hénin 

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 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

YMP:n yleisten puitteiden mukaisesti 

maaseudun kehittämistuella pyritään 

edistämään seuraavien tavoitteiden 

saavuttamista: 

YMP:n yleisten puitteiden mukaisesti 

maaseudun kehittämistuella pyritään 

edistämään seuraavien tavoitteiden 

saavuttamista: 

(1) maatalouden kilpailukyky;  (1) maatilojen taloudellinen 

kannattavuus; 

 (1 a) pienten ja keskisuurten viljelijöiden 

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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6.3.2013 B7-0081/159 

Tarkistus  159 

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

Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 

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 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

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 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; 
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 (c a) investoiminen paikalliseen julkisen 

liikenteen sekä vesi- ja jätevesihuollon 

infrastruktuuriin ja sen vahvistaminen; 

helposti saatavilla olevat ja laadukkaat 

yleishyödylliset peruspalvelut, erityisesti 

perusterveydenhuolto (mukaan lukien 

terveyden edistäminen ja sairauksien 

ehkäiseminen), koulutus ja hoivapalvelut, 

asunnot ja työllisyyspalvelut; 

 (c b) sellaisten heikoimmassa asemassa 

olevien alojen ja ryhmien sosiaalisten ja 

työolosuhteiden parantaminen, joita alan 

epäkohdat eniten koskettavat, kuten 

palkka- ja kausityöntekijät; 

(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 

(a) luonnon monimuotoisuuden, Natura 

2000 -alueet ja luonnonarvoltaan 

merkittävät maatalousmaat mukaan 
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luettuina, ja Euroopan maisemien tilan 

palauttaminen ja säilyttäminen;  

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 

kestävään talouteen siirtymisen tukeminen 

maataloudessa, elintarvikealalla ja 

metsätaloudessa erityisesti seuraavilla 

aloilla:  

(5) luonnonvarojen käytön tehostaminen 

sekä vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta 

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 

Kaikki prioriteetit edistävät innovointia, 

ympäristöä sekä ilmastonmuutoksen 
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hillitsemistä ja siihen sopeutumista 

koskevien monialaisten tavoitteiden 

toteutumista.  

hillitsemistä ja siihen sopeutumista 

koskevien monialaisten tavoitteiden 

toteutumista. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/160 

Tarkistus  160 

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

Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 

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 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

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) nuoret viljelijät;  (a) nuorille viljelijöille;  

(b) 20 artiklan 2 kohdan kolmannessa 

alakohdassa tarkoitetut pientilat;  

(b) 20 artiklan 2 kohdan kolmannessa 

alakohdassa tarkoitetut pientilat;  

 (b a) paikallisten markkinoiden tuki; 

(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 

Liitteessä III vahvistetaan viitteellinen 

luettelo kunkin temaattisen alaohjelman 
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osalta erityisen tärkeistä toimenpiteistä ja 

tukitoimien tyypeistä.  

osalta erityisen tärkeistä toimenpiteistä ja 

tukitoimien tyypeistä. 

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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6.3.2013 B7-0081/161 

Tarkistus  161 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin, 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 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) tuki vahinkoa kärsineelle 

taloudelliselle toiminnalle kunnes se voi 

jatkaa toimintaansa itsenäisesti; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/162 

Tarkistus  162 

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

Jacky Hénin 

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 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) investoinnit maaseutuväestölle 

suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 

vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 

perustamiseksi, parantamiseksi tai 

laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 

infrastruktuurit; 

(d) investoinnit maaseutuväestölle 

suunnattujen paikallisten yleishyödyllisten 

peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri 

mukaan luettuina, perustamiseksi, 

parantamiseksi, ylläpitämiseksi tai 

laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 

infrastruktuurit, joita ovat erityisesti 

perusterveydenhuollon palvelut 

(terveyden edistäminen ja sairauksien 

ehkäiseminen mukaan luettuina), 

koulutus (sellaiset infrastruktuurit kuin 

päiväkodit ja lastentarhat) sekä 

ammatillinen koulutus, asuminen ja 

työpaikat. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/163 

Tarkistus  163 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 

Marisa Matias, Jacky Hénin 

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 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

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 
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lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 

järjestelmää, jossa siihen kuuluvat 

viljelijät voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 

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 



 

AM\929568FI.doc  PE503.602v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0081/164 

Tarkistus  164 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 

Jacky Hénin, Marisa Matias 

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 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sato-, eläin- ja kasvivakuutus Poistetaan 

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  
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

etukäteen kriteerit, joiden perusteella 

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 

 

 


