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YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2013 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan 

tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2011)0625) ja muutokset ehdotukseen (COM(2012)0552), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 

sekä 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 

ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0336/2011), 

– ottaa huomioon vuoden 1979 liittymisasiakirjan ja erityisesti siihen liitetyn puuvillaa 

koskevan pöytäkirjan N:o 4 6 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 8. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon 

1/20121, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 ja 

12. joulukuuta 2012 antamat lausunnot2, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 4. toukokuuta 2012 antaman lausunnon3, 

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 antamansa päätöksen toimielinten välisten 

neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta4, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 7. lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 

kehitysyhteistyövaliokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
2 EUVL C 191, 29.6.2012, s. 116 ja EUVL C 44, 15.2.2013, s. 159. 
3 EUVL C 225, 27.7.2012, s. 174. 
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0084. 



ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja 

aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0362/2013), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat; 

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P7_TC1-COD(2011)0280 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi 

yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 

koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 

 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista 

säädöstä, asetusta (EU) N:o 1307/2013.) 

 

 



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

 

KOMISSION LAUSUMA 

suoria tukia koskevasta 9 artiklan 2 kohdasta 

Suoria tukia koskevan asetusehdotuksen 9 artiklan 2 kohdassa ei suljeta pois sitä, että viljelijä 

voi vuokrata rakennuksia tai rakennusten osia kolmansille osapuolille tai omistaa hevostallin, 

edellyttäen, että kyse ei tällöin ole viljelijän pääasiallisesta toiminnasta. 

 

KOMISSION LAUSUMA 

tuotantosidonnaisesta tuesta 

Komissio seuraa tiiviisti maataloustuotteiden, erityisesti suoria tukia koskevan asetuksen 

38 artiklan 1 kohdan mukaiseen tuotantosidonnaiseen tukeen kelpaamattomien 

maataloustuotteiden markkinoiden kehitystä ja voi markkinoiden vakavan kriisin tapauksessa 

turvautua kaikkiin käytettävissään oleviin asianmukaisiin toimenpiteisiin markkinatilanteen 

parantamiseksi. 

 


