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6.3.2013 B7-0081/180 

Tarkistus  180 

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)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Paikalliset toimintaryhmät käsittävät 

myös olemassa olevat Leader-ryhmät, 

jotka on jo hyväksytty Leader II 

-aloitteessa
1
 tai Leader+ -aloitteessa

2
 tai 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 

62 artiklan mukaisesti
3
 edellyttäen, että 

nämä ryhmät täyttävät kaikki asetuksen 

[CPR] 28, 29 ja 30 artiklan vaatimukset. 

 ______________ 

 1
Komission tiedonanto jäsenvaltioille 

suuntaviivojen vahvistamisesta 

kokonaisvaltaisista toimintaohjelmista, 

joiden osalta jäsenvaltioita on kehotettu 

toimittamaan tukihakemuksia maaseudun 

kehittämistä koskevan yhteisöaloitteen 

yhteydessä (Leader II) (EYVL C 180, 

1.7.1994, s. 48). 

 2
Komission tiedonanto, annettu 

14 päivänä huhtikuuta 2000, 

jäsenvaltioille yhteisöaloitteen 

suuntaviivojen vahvistamisesta 

maaseudun kehittämiseksi (Leader+) 

(EYVL C 139, 18.5.2000, s. 5). 

Tiedonanto sellaisena kuin se on viimeksi 

muutettuna komission tiedonannolla 

yhteisöaloitteen suuntaviivojen 

vahvistamisesta maaseudun 
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kehittämiseksi (Leader+) jäsenvaltioille 

14 päivänä huhtikuuta 2000 annetun 

komission tiedonannon muuttamisesta 

(EUVL C 294, 4.12.2003, s. 11). 

 3
Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, 

annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston (maaseuturahaston) 

tuesta maaseudun kehittämiseen. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Tarkistus  181 

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)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

67 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  4 a. Menojen osalta Alv-määrät ovat 

tukikelpoisia, jos ne kansallisen 

alv-lainsäädännön mukaan ovat 

palautukseen oikeuttamattomia. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Tarkistus  182 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski ja muut 

 

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)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

65 artikla – 7 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  7 a. Vähintään 25 prosenttia 

maaseuturahastosta maaseudun 

kehittämisohjelmaan myönnettävästä 

kokonaisrahoituksesta on varattava 

18 artiklan 1 kohdan d alakohdan, 22, 29, 

30, 31, 32 ja 35 artiklan mukaisiin 

toimenpiteisiin. 

Or. en 

Perustelu 

Esittelijän ehdottaman kompromissitarkistuksen 65 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua 

toimenpiteiden soveltamisalaa olisi laajennettava koskemaan kaikkia toimenpiteitä, joilla 

myönteisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen mukautumiseen sekä 

maankäyttöön, erityisesti näitä tavoitteita edistäviin investointitukimaksuihin, alueisiin, joihin 

kohdistuu luonnonhaitta- tai muita erityistoimia, metsätaloustoimenpiteisiin ja Natura 2000 

-alueiden maksuihin sekä maksuihin, jotka liittyvät vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoon. 

Monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelujen yhteydessä ovat erittäin tärkeitä YMP:n toista 

pilaria koskevat tulokset ja leikkaukset. 
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6.3.2013 B7-0081/183 

Tarkistus  183 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski ja muut 

 

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)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

70 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  -1. Tuensaajat, paikalliset toimintaryhmät 

mukaan luettuina, voivat pyytää 

ennakkomaksuna, jonka suuruus on 

enintään 50 prosenttia julkisesta tuesta, 

jos tällainen mahdollisuus sisältyy 

maaseudun kehittämisohjelmaan. 

Or. en 

Perustelu 

Maaseudun kehittämisohjelman puitteissa on mahdollista panna täytäntöön sekä 

investointitoimia että muita kuin investointitoimia (koulutus, neuvontapalvelu, tiedotus- ja 

edistämistoimet, yhteistyö) ja siksi ennakkomaksujen käyttöön otto asetusehdotuksessa 

ainoastaan investointitoimien tapauksessa on perusteetonta ja johtaa maaseudun 

kehittämisohjelman edunsaajien eriarvoiseen kohteluun. Jotta ennakoita voidaan säännellä 

mahdollisimman avoimesti, ehdotamme, että kaikki tätä asiaa koskevat säännökset 

sisällytetään 70 artiklaan. 

 

 

 


