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6.3.2013 B7-0081/168 

Tarkistus  168 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 

Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson 

 

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 

Johdanto-osan 1 a kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (1 a) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan 

mukaisesti, että kehitysyhteistyöpolitiikan 

tavoitteet, kuten YK:n ja muiden 

kansainvälisten järjestöjen puitteissa 

hyväksytyt tavoitteet, olisi otettava 

huomioon YMP:n täytäntöönpanossa. 

Tähän asetukseen perustuvilla toimilla ei 

pitäisi vaarantaa kehitysmaiden, 

erityisesti vähiten kehittyneiden maiden 

elintarvikkeiden tuotantokapasiteettia 

eikä elintarviketurvaa pitkällä aikavälillä, 

ja toimilla olisi edistettävä 

ilmastonmuutoksen vaikutusten 

vähentämistä koskevien unionin 

sitoumusten noudattamista. 

Or. en 

(Tämä on tarkistus 1 kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnosta.) 



 

AM\929594FI.doc  PE503.602v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0081/169 

Tarkistus  169 

Alyn Smith 

Verts/ALE-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 

24 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ilmaisulla ’peltometsätalousjärjestelmä’ 

tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 

kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 

laajaperäisen maatalouden kanssa. 

Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 

paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 

istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 

maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 

tarve varmistaa maan maatalouskäytön 

jatkuminen. 

2. Ilmaisulla ’peltometsätalousjärjestelmä’ 

tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 

kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 

maatalouden kanssa. Jäsenvaltioiden on 

määritettävä, kuinka paljon taimia 

hehtaarille voidaan enintään istuttaa, ottaen 

huomioon paikalliset maaperä- ja ilmasto-

olosuhteet, puulajit ja tarve varmistaa maan 

maatalouskäytön jatkuminen. 

Or. en 

Perustelu 

Peltometsätalousjärjestelmiä ei pitäisi rajoittaa laajaperäiseen maatalouteen. 
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6.3.2013 B7-0081/170 

Tarkistus  170 

Alyn Smith 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

James Nicholson 

ECR-ryhmän puolesta 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 

 

 

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 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 

kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 

toiminnan perustamista ja kehittämistä 

uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 

maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 

tehtävien uusien investointien muodossa. 

Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 

koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 

nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 

ja tilojen rakenteellista mukauttamista 

toiminnan aloittamisen jälkeen, 

taloudellisen toiminnan laajentamista 

maatalouden ulkopuolelle sekä 

maatalouden ulkopuolella toimivien pk-

yritysten perustamista ja kehittämistä 

maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 

taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 

pientilojen kehittämistä. Tämän 

toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 

taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 

varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 

asetettava liiketoimintasuunnitelman 

esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 

kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 

toiminnan perustamista ja kehittämistä 

uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 

maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 

tehtävien uusien investointien muodossa. 

Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 

koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 

nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 

ja tilojen rakenteellista mukauttamista 

toiminnan aloittamisen jälkeen, 

taloudellisen toiminnan laajentamista 

maatalouden ulkopuolelle sekä 

maatalouden ulkopuolella toimivien pk-

yritysten perustamista ja kehittämistä 

maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 

taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 

pientilojen kehittämistä. Tämän 

toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 

taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 

varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 

asetettava liiketoimintasuunnitelman 

esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
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katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 

saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 

tuki olisi myönnettävä enintään viiden 

vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 

maksaa tuen erinä. Lisäksi 

maataloussektorin rakenneuudistuksen 

kannustamiseksi olisi maksettava 

vuotuista tukea viljelijöille, jotka 

osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 

V osastossa säädettyyn 

pienviljelijäjärjestelmään ja jotka 

sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 

vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 

joka ei osallistu mainittuun järjestelmään. 

katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 

saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 

tuki olisi myönnettävä enintään viiden 

vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 

maksaa tuen erinä. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/171 

Tarkistus  171 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 

 

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 

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (35 a) Maataloustieteen ja -tekniikan olisi 

edistettävä maatalouden 

monitoiminnallisuutta, ylläpidettävä 

maatalous- ja elintarvikejärjestelmien 

moninaisuutta, säilytettävä luonnon 

monimuotoisuus, ylläpidettävä 

luonnonvaroja, parannettava maaseudun 

elinkeinoja, muun muassa lisättävä 

pienviljelijöiden toiminnan laajentamista, 

ja vähennettävä mahdollisimman paljon 

maataloustoiminnan haitallista vaikutusta 

ihmisiin ja ympäristöön;  

Or. en 

 

 


