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Marian Harkin
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen

Ehdotus asetukseksi (KOM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 23
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, jäljempänä 
’maaseuturahasto’, toiminnan ja niiden 
toimien, joiden rahoitukseen se osallistuu, 
olisi oltava johdonmukaisia ja yhteensopivia 
yhteisön muiden politiikkojen kanssa ja 
yhteisön lainsäädännön mukaisia.

(6) Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, jäljempänä 
’maaseuturahasto’, toiminnan ja niiden 
toimien, joiden rahoitukseen se osallistuu, 
olisi oltava johdonmukaisia ja yhteensopivia 
yhteisön muiden politiikkojen, etenkin 
maaseudun alueiden sosiaalis-taloudellista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan 
politiikan, kanssa ja yhteisön lainsäädännön 
mukaisia.

Or. en
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Perustelu

Rakennerahastot tukevat maaseudun alueiden toimintaa, kun niillä pyritään hoitamaan 
alueellisia erityispiirteitä. Siten on erittäin tärkeää varmistaa, että niiden toiminta on 
yhdenmukaista maaseuturahaston kanssa ja että ne soveltavat strategista suunnittelua 
yhteisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 24
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, jäljempänä 
’maaseuturahasto’, toiminnan ja niiden 
toimien, joiden rahoitukseen se osallistuu, 
olisi oltava johdonmukaisia ja yhteensopivia 
yhteisön muiden politiikkojen kanssa ja 
yhteisön lainsäädännön mukaisia.

(6) Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, jäljempänä 
’maaseuturahasto’, toiminnan ja niiden 
toimien, joiden rahoitukseen se osallistuu, 
olisi oltava johdonmukaisia ja yhteensopivia 
maaseutualueiden koheesiopolitiikan ja
yhteisön muiden politiikkojen kanssa ja 
yhteisön lainsäädännön mukaisia.

Or. fr

Perustelu

Rakennerahastoja hyödynnetään edelleen maaseutualueilla erityisten säännösten perusteella, 
jotka koskevat alueellisten erityispiirteiden käsittelytapaa. On tärkeää varmistaa alusta 
lähtien, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston toiminnot ovat 
yhdenmukaisia koheesiopolitiikan kanssa ja että ne jopa täydentävät niitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 25
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Maaseudun kehittämiseen tähtäävässä 
toiminnassaan yhteisö pyrkii naisten ja 
miesten välisten eriarvoisuuksien 
poistamiseen ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseen 
perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklan 
mukaisesti.

(7) Maaseudun kehittämiseen tähtäävässä 
toiminnassaan yhteisö pyrkii naisten ja 
miesten välisten eriarvoisuuksien 
poistamiseen ja syrjimättömyyden ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen 
perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Syrjimättömyysperiaate on laajempi käsite kuin pelkästään sukupuolten yhdenvertainen 
kohtelu. Asiassa on syytä ottaa huomioon syrjinnän kaikki ilmenemismuodot EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Tarkistus 26
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) kulttuurinen kehitys, luonnollinen ja 
ihmisten muovaama luonto, elämän laatu-
ja kulttuuriulottuvuus sekä kestävän 
matkailun kehittäminen edistää 
maaseutualueiden taloudellista ja 
sosiaalista vetovoimaa, sillä niillä 
vaikutetaan edullisesti kestävän 
työllisyyden luomiseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 27
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Maaseudun kehittämisen ohjelmatyön 
olisi oltava yhteisön ja kansallisten 
tavoitteiden mukaista ja täydennettävä muita 
yhteisön politiikkoja, erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa.

(10) Maaseudun kehittämisen ohjelmatyön 
olisi oltava yhteisön ja kansallisten 
tavoitteiden mukaista ja täydennettävä muita 
yhteisön politiikkoja, erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
sosiaalista yhdentymistä, syrjinnän 
vastustamista ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä koskevia 
politiikkoja sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa.

Or. el

Perustelu

Viittaus syrjinnän vastustamiseen, jota Marian Harkinkin ehdottaa, ei tarkoita välttämättä 
sitä, että yhtäläisiä mahdollisuuksia edistetään.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 28
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Maaseudun kehittämisen ohjelmatyön 
olisi oltava yhteisön ja kansallisten 
tavoitteiden mukaista ja täydennettävä muita 
yhteisön politiikkoja, erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa.

(10) Maaseudun kehittämisen ohjelmatyön 
olisi oltava yhteisön ja kansallisten 
tavoitteiden mukaista ja täydennettävä muita 
yhteisön politiikkoja, erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. 
Maaseuturahaston käytöllä olisi siten 
pyrittävä säilyttämään lähentymistavoitteen 
ja maaseudun alueiden kilpailukykyä 
sisällyttämällä EAKR:n ja ESR:n toimet 
maaseutua koskeviin strategisiin 
suunnitelmiin. Johdonmukaisuus olisi 
varmistettava sekä ohjelmasuunnittelussa 
että täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Tarkistus 29
Johdanto-osan 30 kappale

(30) Maankäyttöä koskeviin 
erityismenetelmiin myönnettävän tuen olisi 
edistettävä kestävää kehitystä rohkaisemalla 
viljelijöitä ja erityisesti metsänomistajia 
soveltamaan maankäyttömenetelmiä, joissa 
otetaan huomioon tarve luonnonympäristön 
ja maiseman säilyttämiseen sekä 
luonnonvarojen suojeluun ja parantamiseen. 
Tuen avulla olisi edistettävä kuudennen 
ympäristöä koskevan yhteisön 
toimintaohjelman ja kestävän kehityksen 
strategiaa koskevien Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmien täytäntöönpanoa. 
Keskeisiä käsittelyä edellyttäviä kysymyksiä 
ovat luonnon monimuotoisuus, Natura 2000 
-alueiden hoito, vesistöjen ja maaperän 
suojelu, ilmastonmuutoksen lieventäminen, 

(30) Maankäyttöä koskeviin 
erityismenetelmiin myönnettävän tuen olisi 
edistettävä kestävää kehitystä rohkaisemalla 
viljelijöitä ja erityisesti metsänomistajia 
soveltamaan maankäyttömenetelmiä, joissa 
otetaan huomioon tarve luonnonympäristön 
ja maiseman säilyttämiseen sekä 
luonnonvarojen suojeluun ja parantamiseen. 
Tuen avulla olisi edistettävä kuudennen 
ympäristöä koskevan yhteisön 
toimintaohjelman ja kestävän kehityksen 
strategiaa koskevien Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmien täytäntöönpanoa. 
Keskeisiä käsittelyä edellyttäviä kysymyksiä 
ovat luonnon monimuotoisuus, Natura 2000 
-alueiden hoito, vesistöjen ja maaperän 
suojelu, ilmastonmuutoksen lieventäminen, 
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mukaan luettuna kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, ammoniakkipäästöjen 
vähentäminen ja torjunta-aineiden kestävä 
käyttö.

mukaan luettuna kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, ammoniakkipäästöjen 
vähentäminen ja torjunta-aineiden kestävä 
käyttö. Natura 2000 -hallintotoimia, joille 
ei voida myöntää varoja rakennerahastoista 
tai maaseudun kehittämistä koskevista 
rahastoista, rahoitetaan LIFE + -
ehdotukseen kuuluvasta biologista 
monimuotoisuutta tukevasta EU:n 
rahastosta.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti katsoi 10. maaliskuuta 2005 antamassaan Natura 2000 -ohjelman 
rahoittamista koskevassa päätöslauselmassa, että maaseudun kehittämistä koskevien 
rahastojen ja rakennerahastojen tuki on riittämätöntä Natura 2000 -ohjelman tarpeelliselle 
yhteisrahoituksella, joten parlamentti vaati, että LIFE + -ehdotuksessa olisi perustettava 
erityinen rahasto tätä tarkoitusta varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 30
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

(43 a) Kansallisen, alueellisen ja 
paikallistason sidosryhmien olisi 
osallistuttava kaikkeen epäsuotuisten 
alueiden aseman uudelleentarkasteluun, ja 
siinä olisi otettava huomioon sosiaalis-
taloudelliset indikaattorit.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 31
Johdanto-osan 45 kappale

(45) Maaseutualueiden muutoksiin on 
tarpeen tarjota tukea auttamalla maaseudun 
asukkaita monipuolistamaan elinkeinojaan 
maatalouselinkeinon ulkopuolelle ja 
kehittämällä muita kuin maatalouteen 

(45) Maaseutualueiden muutoksiin on 
tarpeen tarjota tukea auttamalla maaseudun 
asukkaita monipuolistamaan elinkeinojaan 
maatalouselinkeinon ulkopuolelle ja 
kehittämällä muita kuin maatalouteen 
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liittyviä aloja, tukemalla työllisyyttä, 
parantamalla peruspalveluja ja toteuttamalla 
investointeja, joilla lisätään 
maaseutualueiden vetovoimaa, jotta 
voitaisiin muuttaa kehityssuuntaa, jossa on 
havaittavissa maaseudun taloudellinen ja 
sosiaalinen taantuminen sekä väestökato. 
Tässä yhteydessä on tarpeen pyrkiä myös 
parantamaan alan toimijoiden 
toimintaedellytyksiä.

liittyviä aloja, tukemalla työllisyyttä, 
parantamalla peruspalveluja ja toteuttamalla 
investointeja, joilla lisätään 
maaseutualueiden vetovoimaa, jotta 
voitaisiin muuttaa kehityssuuntaa, jossa on 
havaittavissa maaseudun taloudellinen ja 
sosiaalinen taantuminen sekä väestökato. 
Muut kuin maatalousyritykset, kuten 
käsitalous- ja matkailualan yritykset, 
paikalliset ravintolat ja maatalousalan 
uusyritykset ovat maaseudun talouden 
tärkeitä tukipylväitä. Yritysten tukeminen 
ehkäisee maaseutualueiden väestön 
vähenemistä sekä vahvistaa niiden 
toimintaa. Se on myös Lissabonin 
tavoitteiden ja unionin kasvua ja 
työpaikkojen luomista koskevan 
painopistealueen mukaista. Tässä 
yhteydessä on tarpeen pyrkiä myös 
parantamaan alan toimijoiden 
toimintaedellytyksiä.

Or. en

Perustelu

Maaseudun kehittämistä koskevan Salzburgin konferenssin päätelmissä (2003) ilmoitetaan 
selkeästi ja asiallisesti, että maaseutualueiden kehittäminen ei voi enää perustua ainoastaan 
maatalouteen, joten monipuolistaminen alalla ja alan ulkopuolella on välttämätöntä 
maaseutuyhteisön elinvoimaisuuden ja kestävyyden edistämiseksi. Näitä päätelmiä 
korostetaan Lissabonin tavoitteessa ja EU:n kasvun ja työllisyyden luomista koskevassa 
prioriteetissa. Tarkistuksella korostetaan, että muut kuin maanviljelyalan yritykset ovat 
tärkeitä maaseutualueiden taloudessa. Tarkistus on näiden prioriteettien mukainen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 32
Johdanto-osan 56 kappale

(56) Näiden varojen lisäksi jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon tukien 
mukauttamisesta saadut varat, joista 
säädetään [YMP:n rahoituksesta annetun] 
asetuksen (EY) N:o …/… 12 artiklan 
2 kohdassa.

(56) Näiden varojen lisäksi jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon tukien 
mukauttamisesta saadut varat, joista 
säädetään [YMP:n rahoituksesta annetun] 
asetuksen (EY) N:o …/… 12 artiklan 
2 kohdassa sekä varmistettava, että niitä 
käytetään vahvistamaan maaseudun 
kehittämistä koskevaa politiikka 
kokonaisuudessaan.

Or. fr

Perustelu

Tuen mukauttamisesta saatavat määrät on kohdistettava toiseen pilariin sen varmistamiseksi, 
että maanviljelijöille myönnettävän rahoituksen ja maaseudun kehittämistä koskeville muille 
toimijoille myönnettävän tuen välille saadaan jälleen aikaan tasapaino. Mukauttamisella 
aikaansaadut edut, joihin liittyvät tietyt hallintokustannukset, saatetaan kyseenalaiseksi, jos 
tarkoituksena on ainoastaan jakaa niiden maanviljelijöiden tuottoa, joiden tukea on rajoitettu 
mukauttamisen perusteella. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 33
Johdanto-osan 60 kappale

(60) Jotta varmistetaan, että 
maaseuturahaston toiminta on tehokasta ja 
oikeudenmukaista ja että sillä saavutetaan 
kestäviä vaikutuksia, olisi annettava 
säännökset, joilla taataan yritysinvestointien 
kestävyys ja vältetään maaseuturahaston 
käyttäminen epäterveen kilpailun 
aikaansaamiseksi.

(60) Jotta varmistetaan, että 
maaseuturahaston toiminta on tehokasta ja 
oikeudenmukaista ja että sillä saavutetaan 
kestäviä vaikutuksia, olisi annettava 
säännökset, joilla taataan yritysinvestointien 
kestävyys ja vältetään maaseuturahaston 
käyttäminen epäterveen kilpailun 
aikaansaamiseksi ja joissa noudatetaan 
Santa Maria de Feiran Eurooppa-
neuvostossa vuonna 2000 hyväksyttyä 
pienyrityksiä koskevaa eurooppalaista 
peruskirjaa.

Or. fr



PE 355.754v01-00 8/43 AM\561694FI.doc

FI

Perustelu

Pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan hyväksyminen on korostanut pienten 
yritysten merkitystä kasvulle, kilpailukyvylle ja työllisyydelle Euroopan unionissa. Näillä 
yrityksillä on keskeinen tehtävä maaseutualueiden elvyttämisessä ja yhdenmukaisuuden 
aikaansaamisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Tarkistus 34
3 artikla

Maaseuturahasto edistää osaltaan 
maaseudun kestävää kehittämistä kaikkialla 
yhteisössä tavalla, joka täydentää yhteisen 
maatalouspolitiikan markkina- ja 
tulotukivälineitä, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa.

Maaseuturahasto edistää osaltaan 
maaseudun kestävää kehittämistä ja 
maaseutualueiden väestön vähenemisen 
ehkäisemistä kaikkialla yhteisössä tavalla, 
joka täydentää yhteisen maatalouspolitiikan 
markkina- ja tulotukivälineitä, 
koheesiopolitiikkaa ja yhteistä 
kalastuspolitiikkaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 35
3 artikla

Maaseuturahasto edistää osaltaan 
maaseudun kestävää kehittämistä kaikkialla 
yhteisössä tavalla, joka täydentää yhteisen 
maatalouspolitiikan markkina- ja 
tulotukivälineitä, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa.

Maaseuturahasto edistää osaltaan 
maaseudun kestävää kehittämistä kaikkialla 
yhteisössä tavalla, joka täydentää yhteisen 
maatalouspolitiikan markkina- ja 
tulotukivälineitä, koheesiopolitiikkaa ja 
sosiaalista yhdentymistä, syrjinnän 
vastustamista ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä koskevia 
politiikkoja sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa.

Or. el



AM\561694FI.doc 9/43 PE 355.754v01-00

FI

Perustelu

Viittaus syrjinnän vastustamiseen, jota Marian Harkinkin ehdottaa, ei tarkoita välttämättä 
sitä, että yhtäläisiä mahdollisuuksia edistetään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Tarkistus 36
4 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) parantamaan maaseutualueiden 
asukkaiden elämänlaatua ja kannustamaan 
taloudellisen toiminnan monipuolistamiseen.

c) parantamaan maaseutualueiden 
asukkaiden elämänlaatua ja kulttuurista 
kehitystä ja kannustamaan taloudellisen 
toiminnan monipuolistamiseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 37
4 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) parantamaan maaseutualueiden 
asukkaiden elämänlaatua ja kannustamaan 
taloudellisen toiminnan monipuolistamiseen.

c) parantamaan maaseutualueiden 
asukkaiden elämänlaatua ja kannustamaan 
taloudellisen toiminnan monipuolistamiseen 
ja kehittämiseen.

Or. en

Perustelu

Maaseutualueiden elämänlaatua ei paranneta ainoastaan uudella taloudellisella toiminnalla. 
On tärkeää kannustaa myös olemassa olevia taloudellisia toimia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 38
4 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) parantamaan maaseutualueilla 
sosiaalista osallistumista ja syrjinnän 
vastaisia toimia.

Or. en

Perustelu

On tarpeen, että kaikkia koskevaa sosiaalista osallistumista ja syrjinnän vastaista yhteisön 
politiikkaa sovelletaan myös maaseudun kehittämisessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 39
5 artiklan 2 kohta

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että 
maaseuturahaston ja jäsenvaltioiden tuki on 
yhteisön toimien, politiikkojen ja 
tavoitteiden mukaista. Maaseuturahaston 
tuen on oltava taloudellisen ja sosiaalisen 
koheesion tavoitteiden ja erityisesti 
Euroopan kalatalousrahaston tavoitteiden 
mukaista.

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että 
maaseuturahaston ja jäsenvaltioiden tuki on 
yhteisön toimien, politiikkojen ja 
tavoitteiden mukaista. Maaseuturahaston 
tuen on oltava taloudellisen ja sosiaalisen 
koheesion tavoitteiden ja erityisesti 
Euroopan kalatalousrahaston ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaista.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 40
5 artiklan 2 kohta

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että 
maaseuturahaston ja jäsenvaltioiden tuki on 
yhteisön toimien, politiikkojen ja 
tavoitteiden mukaista. Maaseuturahaston 
tuen on oltava taloudellisen ja sosiaalisen 
koheesion tavoitteiden ja erityisesti 
Euroopan kalatalousrahaston tavoitteiden 
mukaista.

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että 
maaseuturahaston ja jäsenvaltioiden tuki on 
yhteisön toimien, politiikkojen ja 
tavoitteiden mukaista. Maaseuturahaston 
tuen on oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen koheesion tavoitteiden ja 
erityisesti Euroopan kalatalousrahaston 
tavoitteiden mukaista.

Or. en

Perustelu

Euroopan koheesiopolitiikkaan kuuluu myös alueellinen näkökulma, mikä on syytä mainita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 41
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) kaikki muut asiaan kuuluvat tahot, jotka 
edustavat kansalaisyhteiskuntaa ja valtiosta 
riippumattomia järjestöjä (erityisesti 
ympäristöjärjestöjä), sekä miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämisestä vastuussa 
olevat tahot.

c) kaikki muut asiaan kuuluvat tahot, jotka 
edustavat kansalaisyhteiskuntaa ja valtiosta 
riippumattomia järjestöjä (erityisesti 
ympäristöjärjestöjä), sekä miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämisestä ja 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
mukaisen syrjinnän vastaisesta taistelusta 
vastuussa olevat tahot.

Or. en

Perustelu

Tarve varmistaa, että kaikki syrjintätoimet otetaan huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 42
7 artikla
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Jäsenvaltiot ovat omien institutionaalisten 
järjestelyjensä mukaisesti vastuussa 
maaseudun kehittämisohjelmien 
täytäntöönpanosta soveltuvalla aluetasolla. 
Niiden on kannettava kyseinen vastuunsa 
tämän asetuksen säännöksiä noudattaen.

Jäsenvaltiot ovat omien institutionaalisten 
järjestelyjensä ja Euroopan 
perustuslakisopimuksen toissijaisuutta 
koskevien säännösten mukaisesti vastuussa 
maaseudun kehittämisohjelmien 
täytäntöönpanosta soveltuvalla aluetasolla. 
Niiden on kannettava kyseinen vastuunsa 
tämän asetuksen säännöksiä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin hyväksymässä uudessa Euroopan perustuslaissa korostetaan 
kansallisten parlamenttien ja alueiden erityistehtävää. Kansallisia toimielimiä koskeviin 
järjestelyihin sisältyy tapauskohtainen yhteistyö kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 43
8 artiklan otsikko

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo Syrjinnän vastustaminen

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen valmistelijan tekemän tarkistuksen 6 kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 44
8 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ohjelman 
täytäntöönpanon eri vaiheissa.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja 
perustamissopimuksen 13 artiklassa 
luetelluista syistä tapahtuvan syrjinnän 
vastustamista ohjelman täytäntöönpanon eri 
vaiheissa.

Or. en
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Perustelu

Syrjinnän vastustamista koskevien toimintalinjojen on katettava sukupuolen perusteella 
tapahtuvan syrjinnän lisäksi kaikki syrjinnän muodot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 45
11 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on toimitettava kansallinen 
strategiasuunnitelma, jossa ilmoitetaan 
maaseuturahaston ja kyseisen jäsenvaltion 
toiminnan tavoitteet ottaen huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön 
strategiset suuntaviivat, niiden 
erityistavoitteet sekä maaseuturahastosta ja 
muista rahoituslähteistä saatava rahoitus.

1. Jäsenvaltion tai muun toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava 
strategiasuunnitelma, jossa ilmoitetaan 
maaseuturahaston ja kyseisen jäsenvaltion ja 
alueiden toiminnan tavoitteet ottaen 
huomioon maaseudun kehittämistä koskevat 
yhteisön strategiset suuntaviivat, niiden 
erityistavoitteet sekä maaseuturahastosta ja 
muista rahoituslähteistä saatava rahoitus.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa olisi otettava huomioon toissijaisuusperiaate ja se, että joissain jäsenvaltioissa 
maaseudun kehittämistä koskevat valtuudet on siirretty muille tahoille, joten ne eivät ole 
ainoastaan keskushallinnon vastuulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 46
11 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on toimitettava kansallinen 
strategiasuunnitelma, jossa ilmoitetaan 
maaseuturahaston ja kyseisen jäsenvaltion 
toiminnan tavoitteet ottaen huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön 
strategiset suuntaviivat, niiden 
erityistavoitteet sekä maaseuturahastosta ja 
muista rahoituslähteistä saatava rahoitus.

1. Jäsenvaltion on toimitettava kansallinen 
strategiasuunnitelma, jossa ilmoitetaan 
maaseuturahaston ja kyseisen jäsenvaltion 
toiminnan tavoitteet ottaen huomioon 
alueellisten viranomaisten saamat tulokset, 
kokemukset ja arviot sekä alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten panos, 
maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön 
strategiset suuntaviivat, niiden 
erityistavoitteet sekä maaseuturahastosta ja 
muista rahoituslähteistä saatava rahoitus.
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Or. en

Perustelu

Kansallisista strategiasuunnitelmista olisi käytävä ilmi maaseudun yhteiskunnan 
monitasoisesta hallinnosta saadut kokemukset. Toissijaisuus tarkoittaa, että alueellisten ja 
paikallisviranomaisten kokemukset olisi otettava huomioon. "Uudelleenkansallistamista" 
koskevat pyrkimykset olisi tyrehdytettävä. Alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa on 
tarpeellinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 47
11 artiklan 3 kohdan e alakohta

e) keinot, joilla varmistetaan 
yhteensovittaminen muiden YMP:n 
välineiden ja koheesiopolitiikan kanssa;

e) keinot, joilla varmistetaan 
yhteensovittaminen muiden YMP:n 
välineiden, Euroopan kalastusrahaston, 
ympäristöalan rahoitusvälineen LIFE +:n
ja koheesiopolitiikan kanssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 48
11 artiklan 3 kohdan g a alakohta (uusi)

g a) esitys siitä, miten suunnitelma edistää 
sosiaalista osallistumista ja syrjinnän 
vastustamista.

Or. en

Perustelu

Suunnitelmasta on käytävä ilmi kaikkiin aloihin vaikuttavat yhteisötavoitteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 49
11 a artiklan 2 a kohta (uusi)
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2 a. Jäsenvaltiot suorittavat nämä tehtävät 
komission kanssa sovitussa määräajassa, 
jotta toimintaohjelman perustamisessa 
vältetään tarpeettomat viivästykset.

Or. en

Perustelu

Jotkut jäsenvaltiot ja ministeriöt ovat viivästyttäneet tarpeettomasti rahoitusohjelmien 
täytäntöönpanoon tarvittavien eri mekanismien perustamista. Tämä on vaikeuttanut 
huomattavasti hallintoviranomaisen mahdollisuuksia noudattaa kustannustavoitteita. 
Jäsenvaltioiden ja ministeriöiden on noudatettava sovittua ohjelman perustamista koskevaa 
aikataulua, jotta ongelma vältetään tulevaisuudessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 50
12 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) tapa, jolla ohjelmilla edistetään 
sosiaalista osallistumista ja syrjinnän 
vastustamista.

Or. en

Perustelu

Vuosikertomus on tarpeen arvioitaessa sosiaalisessa osallistumisessa ja syrjinnän 
vastustamisessa saavutettua edistymistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 51
14 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltio voi toimittaa koko alueensa 
käsittävän yhtenäisen ohjelman tai kutakin 
aluettaan koskevat erilliset ohjelmat.

2. Jäsenvaltio voi toimittaa koko alueensa 
käsittävän yhtenäisen ohjelman tai kutakin 
aluettaan koskevat erilliset ohjelmat, ja se 
voi myös esittää tietyille toimille kansallista 
suunnitelmaa sekä alueellista 
suunnitelmaa muille toimille, joita on 
mukautettava eri alueiden aluekohtaisten 
tai maantieteellisten erityispiirteiden 
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perusteella.

Or. fr

Perustelu

On hyväksyttävä sääntö, jolla maaseudun kehittämistä koskevista toimista saataisiin 
mahdollisimman paljon etua. Toissijaisuusperiaatteen mukaan toimet toteutetaan kaikkein 
asianmukaisimmalla tasolla, ja siinä otetaan huomioon, miten valtuudet ja velvollisuudet 
järjestetään ja jaetaan kussakin jäsenvaltiossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 52
15 artiklan g kohta

g) selvitys siitä, miten ohjelma täydentää 
muista yhteisen maatalouspolitiikan ja 
koheesiopolitiikan välineistä sekä Euroopan 
kalatalousrahastosta rahoitettuja 
toimenpiteitä;

g) selvitys siitä, miten ohjelma täydentää 
muista yhteisen maatalouspolitiikan ja 
koheesiopolitiikan, Life + -aloitteen
välineistä sekä Euroopan 
kalatalousrahastosta rahoitettuja 
toimenpiteitä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 53
16 artikla

Kuhunkin 4 artiklassa tarkoitettuun kolmeen 
tavoitteeseen suunnatun yhteisön 
rahoitusosuuden on oltava vähintään 
15 prosenttia ohjelmaan myönnetystä 
maaseuturahaston 
kokonaisrahoitusosuudesta, kun kyse on 
IV osaston I luvun I ja III jaksoissa 
tarkoitetuista toimintalinjoista 1 ja 3, ja 
vähintään 25 prosenttia ohjelmaan 
myönnetystä maaseuturahaston 
kokonaisrahoitusosuudesta, kun kyse on 
I luvun II jaksossa tarkoitetusta 
toimintalinjasta 2.

Kuhunkin 4 artiklassa tarkoitettuun kolmeen 
tavoitteeseen suunnatun yhteisön 
rahoitusosuuden on oltava vähintään 
15 prosenttia ohjelmaan myönnetystä 
maaseuturahaston 
kokonaisrahoitusosuudesta, kun kyse on 
IV osaston I luvun I ja III jaksoissa 
tarkoitetuista toimintalinjoista 1 ja 3, ja 
vähintään 25 prosenttia ohjelmaan 
myönnetystä maaseuturahaston 
kokonaisrahoitusosuudesta, kun kyse on 
I luvun II jaksossa tarkoitetusta 
toimintalinjasta 2. Kolmen jakson välisellä 
tasapainolla varmistetaan, että komission 
monialaista ja monimuotoista 
lähestymistapaa noudatetaan ja että 
maaseudun kehittämistä koskevalla 
politiikalla voidaan vastata 
maaseutualueiden erilaisiin tarpeisiin.

Or. en

Perustelu

Tarkennuksessa korostetaan sitä, että ehdotukselle on tärkeää, että minimirahoitus 
kohdennetaan eri jaksoille, jotta alakohtainen ja alueellinen ulottuvuus tasapainotetaan ja 
jotta varmistetaan, että maaseudun kehittymistä koskeva politiikka ei perustuisi yksinomaan 
maatalouteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 54
17 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on laadittava maaseudun 
kehittämisohjelmat 6 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön 
perusteella.

1. Jäsenvaltion on laadittava maaseudun 
kehittämisohjelmat 6 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön 
perusteella. Jokainen jäsenvaltio laatii ja 
julkistaa suunnitelman kuulemista varten, 
ja toimittaa ennen strategisten 
suunnitelmien antamista selvityksen 
kuulemismenettelyn luonteesta ja sen 
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tuloksista. 

Or. el

Perustelu

Avoimuus on ennakkoehto kuulemisessa. Kuulemisen tulokset olisi julkistettava ajoissa, jotta 
mahdollisiin epäsäännöllisyyksiin voitaisiin puuttua ajoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Tarkistus 55
17 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on laadittava maaseudun 
kehittämisohjelmat 6 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön 
perusteella.

1. Jäsenvaltion on laadittava hallinnollisen 
rakenteensa mukaisesti maaseudun 
kehittämisohjelmat 6 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa olisi otettava huomioon toissijaisuusperiaate ja se, että joissain jäsenvaltioissa 
maaseudun kehittämistä koskevat valtuudet on siirretty muille tahoille, joten ne eivät ole 
ainoastaan keskushallinnon vastuulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 56
19 artiklan b kohdan v a alakohta (uusi)

v a) rahoitusjärjestelyiden käyttö,

Or. pt

Perustelu

Fyysisen toimintakyvyn uudelleen järjestelyyn sekä sen kehittämiseen ja innovaation 
edistämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden on sisällettävä seuraavat rahoitusjärjestelyt: 
riskipääomarahastot ja muut sijoitusrahastot, maatalousomaisuuden kiinteistörahastot, 
vakuusrahastot ja keskinäiset takuurahastot.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 57
19 artiklan b kohdan v b alakohta (uusi)

v b) kokeellinen kehittäminen;

Or. pt

Perustelu

Fyysisen toimintakyvyn uudelleen järjestelyyn sekä sen kehittämiseen ja innovaation 
edistämiseen tarkoitettujen toimenpiteisiin on kuuluttava kokeellisen kehittämisen tuki, jonka 
tarkoituksena on kehittää uusia tuotteita, tuotantomenetelmiä ja -tekniikoita sekä 
organisointi- ja hallintomenetelmiä tai tapoja parantaa tuotteita, tekniikoita ja menetelmiä, 
jotka on jo kehitetty tai joita käytetään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 58
19 artiklan c kohdan iii a alakohta (uusi)

iii a) tuki aloitteille, kuten paikallisten 
viljelijöiden markkinoille sekä paikallisesti 
tuotettujen korkeatasoisten elintarvikkeiden 
hankintasuunnitelmille

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 59
21 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) esittävät maataloustoimintansa 
kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman.

c) esittävät maataloustoimintansa 
kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman, 
jossa otetaan erityisesti huomioon heidän 
innovointikykynsä..

Or. en

Perustelu

Innovoivan tuotannon ja uusien teknisten keinojen olisi kuuluttava täysimääräisesti komission 
ja neuvoston ehdotuksiin, jotta nuorten viljelijöiden inhimillistä voimavaraa hyödynnetään 



PE 355.754v01-00 20/43 AM\561694FI.doc

FI

tuottaen samalla korkeatasoisia maataloustuotteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 60
22 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b a alakohta (uusi)

b a) oltava luonnollinen tai oikeushenkilö, 
joka ottaa haltuunsa luovutetut maat 
käyttääkseen niitä muuhun kuin 
maanviljelystarkoitukseen (muun kuin 
maanviljelyn jatkaja) kuten metsätalouteen 
tai luonnonsuojelualueiden perustamiseen 
yhteensopivasti ympäristön ja luonnon 
suojelun ja laadun parantamisen kanssa;

Or. pt

Perustelu

Muille kuin maanviljelyksen jatkajille on annettava mahdollisuus siirtyä muuhun toimintaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 61
22 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Varhaiseläketuen kokonaiskesto on 
luopujan ja maataloustyöntekijän osalta 
enintään kymmenen vuotta. Se ei saa jatkua 
sen jälkeen, kun luopuja on täyttänyt 
70 vuotta tai kun maataloustyöntekijä on 
saavuttanut yleisen eläkeiän.

3. Varhaiseläketuen kokonaiskesto on 
luopujan ja maataloustyöntekijän osalta 
enintään viisitoista vuotta. Se ei saa jatkua 
sen jälkeen, kun luopuja on täyttänyt 
75 vuotta tai kun maataloustyöntekijä on 
saavuttanut yleisen eläkeiän.

Or. pt

Perustelu

On säilytettävä tällä hetkellä voimassa olevat ehdot, mitä tulee luopujan ikään (75 vuotta) ja 
tuen kestoon (15 vuotta). 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 62
25 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) parantavat maatilan kokonaistehokkuutta, 
ja

a) parantavat maatilan kokonaistehokkuutta, 
käyttävät innovoivia tuotantomenetelmiä, ja

Or. en

Perustelu

Maatilojen uudenaikaistamista koskevalla erityistavoitteella ei voida uusia tarpeeksi fyysistä 
potentiaalia. Kestävää kehitystä koskevien yleisten suuntaviivojen ja Lissabonin ja 
Göteborgin Eurooppa-neuvostojen päätelmien mukaan innovoinnin kehittämisedellytyksiä 
varten tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 63
27 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jos investoinnit tehdään yhteisön 
vaatimusten täyttämiseksi, tukea voidaan 
myöntää vain 2 kohdassa tarkoitettujen
mikroyritysten tekemiin investointeihin, 
jotka tehdään hiljattain käyttöön otettujen 
yhteisön vaatimusten täyttämiseksi. Tällöin 
voidaan kyseisen vaatimuksen täyttämiseksi 
myöntää enintään 36 kuukauden pituinen 
lisäaika, joka alkaa päivästä, jolloin 
vaatimuksesta tulee yritykselle pakollinen.

Jos investoinnit tehdään yhteisön 
vaatimusten täyttämiseksi, tukea voidaan 
myöntää vain mikroyritysten ja komission 
suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettujen 
pienten yritysten tekemiin investointeihin, 
jotka tehdään hiljattain käyttöön otettujen 
yhteisön vaatimusten täyttämiseksi. Tällöin 
voidaan kyseisen vaatimuksen täyttämiseksi 
myöntää enintään 36 kuukauden pituinen 
lisäaika, joka alkaa päivästä, jolloin 
vaatimuksesta tulee yritykselle pakollinen.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 64
27 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuki 
rajoitetaan koskemaan komission 
suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettuja 
mikro- ja pienyrityksiä. 

Poistetaan.
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Metsätaloustuotannon tapauksessa tuki 
rajoitetaan mikroyrityksiin.

Or. pt

Perustelu

Kaikille yrityksille myönnettävät tuet on säilytettävä riippumatta niiden koosta ja 
investointien lajista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 65
29 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

Näiden vaatimusten on oltava kansallisessa 
lainsäädännössä hiljattain käyttöönotettuja ja 
sisällettävä maatalouskäytäntöä koskevia 
uusia velvoitteita tai rajoituksia, jotka 
vaikuttavat huomattavasti maatilan 
tavanomaisiin toimintakustannuksiin ja 
koskevat merkittävää viljelijäjoukkoa.

Näiden vaatimusten on oltava kansallisessa 
lainsäädännössä hiljattain käyttöönotettuja ja 
sisällettävä maatalouskäytäntöä koskevia 
uusia velvoitteita tai rajoituksia, jotka 
vaikuttavat huomattavasti maatilan 
tavanomaisiin toimintakustannuksiin.

Or. en

Perustelu

Viljelijöille, joita lainsäädäntö koskee, olisi myönnettävä edelleen tukea säännöksen 
perusteella riippumatta siitä, koskeeko yhteisön lainsäädäntö "merkittävää viljelijäjoukkoa".

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 66
34 artiklan a kohdan i a alakohta (uusi)

i a) viljelijöille syrjäisimmillä alueilla 
maksettavat luonnonhaittakorvaukset,

Or. pt

Perustelu

On tarpeen ottaa huomioon syrjäisimpien alueiden erityistilanne.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 67
35 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Niillä on tarkoitus korvata viljelijöille 
aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
maataloustuotantoa haittaavaan seikkaan 
kyseisellä alueella.

Niillä on tarkoitus korvata viljelijöille 
aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
maataloustuotantoa haittaavaan seikkaan 
maanviljelijöiden, maanomistajien ja 
maatalousmaata käyttävien alueella.

Or. en

Perustelu

Joidenkin valtioiden ekologinen rakenne ja käytettävän maa-alan puute on johtanut 
maatalousmaan joustavampaan käyttöön sekä maaseudun talouden monipuolistamiseen. 
Maataloutta koskevat toimet laajenevat ja tehostuvat mukaan lukien muut kuin maataloutta 
koskevat toimet, kuten matkailu, vesi, eläminen ja työnteko.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 68
35 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Edellä 34 artiklan a kohdan i ja 
ii alakohdassa säädettyjä korvauksia 
maksetaan vuosittain käytössä olevan 
maatalousmaan pinta-alan mukaan.

1. Edellä 34 artiklan a kohdan i, i a ja 
ii alakohdassa säädettyjä korvauksia 
maksetaan vuosittain käytössä olevan 
maatalousmaan pinta-alan mukaan.

Or. pt

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 66 kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 69
35 artiklan 2 kohta

2. Korvauksia on maksettava viljelijöille, 
jotka sitoutuvat jatkamaan 
maataloustoimintaansa 47 artiklan 2 ja 

2. Korvauksia on maksettava viljelijöille, 
jotka sitoutuvat jatkamaan 
maataloustoimintaansa 34 artiklan a kohdan 
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3 kohdan mukaisesti nimetyillä alueilla 
vähintään viiden vuoden ajan ensimmäisestä 
korvauksesta. 

i a alakohdan mukaisesti nimetyillä alueilla 
ja 47 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
nimetyillä alueilla vähintään viiden vuoden 
ajan ensimmäisestä korvauksesta. 

Or. pt

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 66 kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 70
39 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Tässä alajaksossa esitettyjen 
metsänistutusta koskevien toimien 
vaikutuksia on arvioitava, jotta 
varmistetaan yhdenmukaisuus EU:n 
ympäristölainsäädännön kanssa.

Or. en

Perustelu

Tiettyjen alueiden, joissa on eri kasvi- ja eläinlajeja, metsittäminen voi vaikuttaa kielteisesti 
paikalliseen luonnon monimuotoisuuteen. Nämä näkökannat ovat osa EU:n laajempaa 
sitoutumista kestävään kehitykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 71
45 artiklan 2 a kohta ja 2 b kohta (uusi)

2 a. Maanviljelijöille myönnetään tukea, 
jonka tarkoituksena on
– ylläpitää ja parantaa metsien ekologista 
vakautta alueilla, joilla kyseisten metsien 
ekologinen ja suojaava tehtävä on yleisen 
edun mukainen ja joilla kyseisiä metsiä 
koskevien ehkäisevien ja korjaavien 
toimenpiteiden kustannukset ovat 
korkeampia kuin tilan tuotto,
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– varmistaa palonkatkaisulinjojen ylläpito 
maataloustoimenpitein.
2 b. Edellä 2 a kohdassa tarkoitettujen 
tukien on katettava toimenpiteiden 
todelliset kustannukset ja niitä myönnetään 
edellyttäen, että kyseisten metsien 
ekologinen ja suojaava tehtävä 
varmistetaan pysyvästi ja että sovellettavat 
toimenpiteet vahvistetaan sopimusteitse ja 
samalla eritellään niiden rahoituksellinen 
laajuus.

Or. es

Perustelu

Metsäpaloja ehkäisevät toimenpiteet ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta säilytetään yhteisön 
metsävarat, jotka ovat jatkuvasti vähenemässä. Maanviljelijät pystyvät toimimaan 
avainasemassa torjuttaessa kyseistä ilmiötä, minkä vuoksi asetuksen 1257/99 tukia ei 
pelkästään pitäisi jättää poistamatta, vaan niitä olisi selvennettävä, jotta niillä voidaan kattaa 
ehkäisemistoimenpiteistä aiheutuvat todelliset kustannukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 72
45 artiklan 2 c kohta (uusi)

2 c. Komission on esitettävä viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta strategiset 
suuntaviivat tämän asetuksen mukaisten 
metsäpaloja ehkäisevien toimenpiteiden 
kehittämiseksi yhdenmukaisesti 
ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (..) nojalla 
toteutettujen ehkäisemistoimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on tästä syystä laadittava 
tai hyväksyttävä kansalliset ja/tai alueelliset 
ohjelmansa metsäpalojen torjuntaa 
koskevien toimenpiteiden optimoimiseksi.

Or. es
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Perustelu

On tarpeen laatia yhteiset metsäpalojen ehkäisemistä koskevat tavoitteet kyseisen ilmiön 
torjumisen optimoimiseksi ottaen huomioon, että metsäpaloilla on useissa tapauksissa rajat 
ylittäviä vaikutuksia. On tarpeen laatia kansallisen ja/tai alueellisen tason ohjelmia ja saattaa 
nykyiset ajan tasalle, sillä joissakin tapauksissa ne ovat vanhentuneita, ja koordinoitava 
selvästi metsäpalojen ehkäisemistoimenpiteistä annettuja erilaisia yhteisön asetuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Tarkistus 73
47 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä alueet, joille 
voidaan myöntää 34 artiklan a kohdan i, ii ja 
iii alakohdassa sekä b kohdan i, iii, iv ja 
vi alakohdassa säädettyä tukea ottaen 
huomioon tämän artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohdan 
säännökset.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
hallinnollisen rakenteensa mukaisesti
alueet, joille voidaan myöntää 34 artiklan a 
kohdan i, ii ja iii alakohdassa sekä b kohdan 
i, iii, iv ja vi alakohdassa säädettyä tukea 
ottaen huomioon tämän artiklan 2, 3, 4 ja 
5 kohdan säännökset.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa olisi otettava huomioon toissijaisuusperiaate ja se, että joissain jäsenvaltioissa 
maaseudun kehittämistä koskevat valtuudet on siirretty muille tahoille, joten ne eivät ole 
ainoastaan keskushallinnon vastuulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 74
47 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) oltava erityisiä haittoja, ja viljelyä olisi 
jatkettava näillä alueilla ympäristön 
säilyttämiseksi tai parantamiseksi, 
maaseudun ylläpitämiseksi ja alueen 
matkailumahdollisuuksien varjelemiseksi tai 
rannikoiden suojelemiseksi.

b) oltava erityisiä haittoja, jotka koskevat 
erityisesti ihmisiä, kuten alhainen 
väestötiheys, ja viljelyä olisi jatkettava näillä 
alueilla ympäristön säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, maaseudun ylläpitämiseksi 
ja alueen matkailumahdollisuuksien 
varjelemiseksi tai rannikoiden 
suojelemiseksi.

Or. fr



AM\561694FI.doc 27/43 PE 355.754v01-00

FI

Perustelu

Alhainen väestötiheys on yksi maaseutualueiden tärkeimmistä ongelmista. Se on lähes 
rakenteellinen este kaikelle taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle sekä 
varojen kertymiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos José Iturgaiz Angulo

Tarkistus 75
47 artiklan 3 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) Pääasiassa maataloustoiminnasta 
riippuvaiset alueet, joiden väestötiheyden 
alenemisaste on suuri tai joiden väestö on 
vähenemässä ja joiden kiihtyvä väestökato 
vaarantaa kyseisen alueen 
elinkelpoisuuden ja aiheuttaa 
aavikoitumisen vaaran.

Or. es

Perustelu

Maaseudun kehittämispolitiikalla on edelleen edistettävä taloudellista elinkelpoisuutta 
alueilla, joiden väestötiheyden alenemisaste on suuri. Määritelmän "epäsuotuisa alue" on 
käsitettävä nämä alueet, jotta vältetään niiden taloudellisen tilanteen paheneminen. 
Väestökato tuo lisäksi mukanaan aavikoitumiseen liittyviä ongelmia kasvipeitteen 
heikkenemisen seurauksena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 76
49 artiklan a kohdan i alakohta

i) taloudellisen toiminnan laajentaminen 
maatalouden ulkopuolelle,

i) taloudellisen toiminnan laajentaminen 
maatalouden ulkopuolelle mukaan lukien 
maatilalla harjoitettava toiminta,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 77
49 artiklan a kohdan ii alakohta

ii) mikroyritysten perustamiseen ja 
kehittämiseen myönnettävä tuki yrittäjyyden 
edistämiseksi ja elinkeinoelämän 
kehittämiseksi,

ii) mikroyritysten, mukaan lukien 
perheyritysten, perustamiseen ja 
kehittämiseen myönnettävä tuki yrittäjyyden 
edistämiseksi ja elinkeinoelämän 
kehittämiseksi,

Or. el

Perustelu

Mikroyritystä koskeva määritelmä voi vaihdella maittain. Perhe voi toimia tärkeänä tekijänä 
kehityksessä, joten sitä olisi suojeltava, ja se olisi sisällytettävänä mikroyritystä koskevaan 
määritelmään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 78
49 artiklan a kohdan ii alakohta

ii) mikroyritysten perustamiseen ja 
kehittämiseen myönnettävä tuki yrittäjyyden 
edistämiseksi ja elinkeinoelämän 
kehittämiseksi,

ii) mikroyritysten ja pienten yritysten 
perustamiseen ja kehittämiseen myönnettävä 
tuki yrittäjyyden edistämiseksi ja 
elinkeinoelämän kehittämiseksi,

Or. de

Perustelu

Mikroyritystä koskeva määritelmä on liian kapea-alainen, ja sillä rajoitetaan liikaa tuen 
soveltamisalaa. Pienten yritysten mukaan ottaminen mahdollistaa sen, että tukea myönnetään 
yrityksille, joissa työskentelee enintään 49 työntekijää. Tällaista yritystä pidetään 
maaseutualueilla keskikokoisena työnantajana, ja näin voidaan edistää merkittävästi 
paikallisen ja alueellisen talouden elvyttämistä.

Komissio toimii yhteistyössä matkailualan toimijoiden kanssa kestävää matkailua koskevan 
Agenda 21:n laatimiseksi. Yhdenmukaisuuden vuoksi pitäisi olla selvää, että EU:n rahoitusta 
käytetään ainoastaan kestävien matkailuelinkeinojen edistämiseksi. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 79
49 artiklan a kohdan iii alakohta

iii) matkailuelinkeinojen edistäminen, iii) kestävien matkailuelinkeinojen 
edistäminen,

Or. de

Perustelu

Mikroyritystä koskeva määritelmä on liian kapea-alainen, ja sillä rajoitetaan liikaa tuen 
soveltamisalaa. Pienten yritysten mukaan ottaminen mahdollistaa sen, että tukea myönnetään 
yrityksille, joissa työskentelee enintään 49 työntekijää. Tällaista yritystä pidetään 
maaseutualueilla keskikokoisena työnantajana, ja näin voidaan edistää merkittävästi 
paikallisen ja alueellisen talouden elvyttämistä.

Komissio toimii yhteistyössä matkailualan toimijoiden kanssa kestävää matkailua koskevan 
Agenda 21:n laatimiseksi. Yhdenmukaisuuden vuoksi pitäisi olla selvää, että EU:n rahoitusta 
käytetään ainoastaan kestävien matkailuelinkeinojen edistämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 80
49 artiklan a kohdan ii alakohta

ii) mikroyritysten perustamiseen ja 
kehittämiseen myönnettävä tuki yrittäjyyden 
edistämiseksi ja elinkeinoelämän 
kehittämiseksi,

ii) mikroyritysten perustamiseen, 
luovuttamiseen ja kehittämiseen 
myönnettävä tuki yrittäjyyden edistämiseksi 
ja elinkeinoelämän kehittämiseksi,

Or. fr

Perustelu

Yrittäjyyden edistämisellä sekä maaseutualueiden talousrakenteen vahvistamisella pitää myös 
tukea nykyisten mikroyritysten luovuttamista, kun uutta omistajaa ei löydetä toimintansa 
lopettaneen tai eläkkeelle jääneen aikaisemman yrittäjän tilalle. Yritysten luovuttamista 
koskevat vaikeudet aiheuttavat katkoksia tuotteiden ja palveluiden tarjonnassa, ja ne 
vaikuttavat usein kielteisesti koko väestöön.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 81
49 artiklan b kohdan i alakohta

i) maaseudun elinkeinoelämän ja 
maaseutuväestön peruspalvelut,

i) maaseudun elinkeinoelämän ja 
maaseutuväestön peruspalvelut, mukaan 
lukien maaseudun liikenne ja 
infrastruktuuri kuten tiet, elintärkeä meri-
infrastruktuuri, vesi-, jäte- ja 
energiahuolto, joita on edistettävä,

Or. en

Perustelu

Maaseudun liikenne on haja-asutusalueilla keskeisen tärkeä palvelu, jota on tuettava kaikissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa. Tasapainoista aluekehitystä ja maaseudun kehitystä ei ole 
olemassa ilman kilpailukykyistä infrastruktuuria.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 82
49 artiklan d kohta

d) pätevyyden hankkimiseen ja toiminnan 
kannustamiseen tähtäävä toimenpide, jonka 
tavoitteena on paikallisen kehitysstrategian 
valmistelu ja täytäntöönpano.

d) pätevyyden hankkimiseen ja toiminnan 
sekä hallinnollisten toimien 
kannustamiseen tähtäävä toimenpide, jolla 
edistetään tämän artiklan a ja 
b alakohdissa tarkoitettuja toimintoja
paikallisen kehitysstrategian 
valmistelemiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Perustelu

Maaseutualueiden taloudelle ominaisten toimintojen edistämisellä, joilla tehostetaan 
maaseutualueiden asukkaiden elämänlaatua, lisätään tietoisuutta parhaista käytännöistä, 
edistetään matkailusta saatavaa tuottoa ja palkitaan osallistujia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 83
50 artiklan l kohta

Edellä 49 artiklan a kohdan i alakohdassa 
tarkoitetun tuen saaja voi olla viljelijä tai 
hänen puolisonsa tai lapsensa.

Edellä 49 artiklan a kohdan i alakohdassa 
tarkoitetun tuen saaja voi olla yksityinen 
maanomistaja, viljelijä tai hänen puolisonsa 
tai lapsensa.

Or. en

Perustelu

Maatalousmaan joustavampi käyttö ja maaseutualueen talouden monipuolistaminen 
merkitsevät, että maanviljelijöiden lisäksi myös yksityisillä maanomistajilla pitäisi olla oikeus 
saada tukea.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 84
51 artikla

Tuki yritysten perustamiseen ja 
kehittämiseen

Tuki yritysten perustamiseen, 
luovuttamiseen ja kehittämiseen

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 85
54 artikla

Edellä 49 artiklan b kohdan i alakohdassa 
tarkoitettu tuki koskee yhden kylän tai 
kyläryhmän pieninfrastruktuuriin liittyvien 
peruspalvelujen perustamista.

Edellä 49 artiklan b kohdan i alakohdassa 
tarkoitettu tuki koskee yhden kylän tai 
kyläryhmän pieninfrastruktuuriin liittyvien 
peruspalvelujen perustamista. Alueiden, 
paikallisen väestön sekä sosiaalis-
taloudellisen alan toimijoiden tarpeista 
riippuen kyse voi olla pienten lasten tai 
vanhusten hoitopalveluista, sosiaalisesta tai 
vuokra-asuntotarjonnasta, 
kulttuurikeskuksista tai liikennepalvelujen 
ja infrastruktuurin parannuksista.

Or. fr

Perustelu

Peruspalvelujen tarjoaminen väestölle ja sosiaalis-taloudellisen alan toimijoille sekä 
saatavuus ovat tärkeitä tekijöitä maaseutualueiden vetovoiman lisäämisessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 86
58 artikla

Edellä 49 artiklassa luetellut toimenpiteet on 
toteutettava mieluiten paikallisten 
kehittämisstrategioiden välityksellä.

Edellä 49 artiklassa luetellut toimenpiteet on 
toteutettava mieluiten paikallisten 
kehittämisstrategioiden välityksellä, ja 
paikallisten viranomaisten on osallistuttava 
aktiivisesti niiden jokaiseen vaiheeseen.

Or. el

Perustelu

Valmistelija esittää tähän kohtaan tekemässään tarkistuksessa, että "paikallisten 
viranomaisten osallistuessa aktiivisesti Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoon lähestymistapa monien maaseutualueiden kehitykseen on kattavampi ja 
johdonmukaisempi". Tämä pitää paikkansa, mutta on otettava huomioon, että paikallisilla 
viranomaisilla on erittäin paljon tietoja alueensa ongelmista, erityispiirteistä ja eduista, joten 
on tärkeää, että niiden ajatukset ja tiedot otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 87
60 artiklan a kohta

a) tarkoin määritellyille seutukunnallisille 
maaseutualueille suunnatut alueelliset 
ohjelmat;

a) tarkoin määritellyille ja asianmukaisille
seutukunnallisille maaseutualueille 
suunnatut alueelliset ohjelmat;

Or. fr

Perustelu

Maaseudun kehittämisen alueellista lähestymistapaa on kannustettavaa, ja sen perusteella on 
voitava perustaa todellisia alueellisia kehityshankkeita. Alueiden asianmukaisuus on voitava 
osoittaa, on otettava huomioon yleinen etu ja alueellinen yhteenkuuluvuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 88
61 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) niiden on oltava Leader II -aloitteessa, 
Leader+ -aloitteessa tai Leader-
lähestymistavan mukaisesti jo hyväksyttyjä
ryhmiä tai uusia ryhmiä, joiden on 
edustettava kyseisen alueen eri sosiaalis-
taloudellisiin piireihin kuuluvia toimijoita. 
Talouselämän edustajien ja 
työmarkkinaosapuolten, joihin kuuluu 
maatalousjärjestöjä, maaseuduilla asuvia 
naisia ja nuoria sekä maaseutuyhdistyksiä, 
osuuden on päätöksentekotasolla oltava 
vähintään 50 prosenttia paikallisten 
yhteistyökumppanien osuudesta;

b) niiden on oltava Leader II -aloitteessa, 
Leader+ -aloitteessa tai Leader-
lähestymistavan mukaisesti jo hyväksyttyjä 
ryhmiä tai siinä tapauksessa, että kyseisiä 
ryhmiä ei ole olemassa, uusia ryhmiä, 
joiden on edustettava kyseisen alueen eri 
sosiaalis-taloudellisiin piireihin kuuluvia 
toimijoita. Tässä tapauksessa uuden 
ryhmän on käytettävä hyväkseen Leader II 
-aloitetta tai Leader + -aloitetta 
täytäntöönpanneiden paikallisten ryhmien 
kokemuksia. Talouselämän edustajien ja 
työmarkkinaosapuolten, joihin kuuluu 
maatalousjärjestöjä, maaseuduilla asuvia 
naisia ja nuoria sekä maaseutuyhdistyksiä, 
osuuden on päätöksentekotasolla oltava 
vähintään 50 prosenttia paikallisten 
yhteistyökumppanien osuudesta;

Or. el

Perustelu

Paikallisten ryhmien kokemusta on käytettävä hyväksi uusien ohjelmien menestymiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 89
69 artiklan 1 kohta

Kansalliset maaseutuverkostot Kansallinen maaseudun ja 
maaseutualueiden järjestöjen verkosto

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen maaseutuverkosto, joka kokoaa 
yhteen kaikki maaseudun kehittämisen 
parissa toimivat järjestöt ja viranomaiset.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viivytyksittä kansallinen maaseutuverkosto, 
joka kokoaa yhteen kaikki maaseudun 
kehittämisen parissa toimivat 
mahdollisimman kattavasti edustettuina 
olevat järjestöt ja viranomaiset.

Or. el

Perustelu

"Maaseutua" koskevaa käsitettä ei pidä tulkita suppeasti "maanviljelysmaaksi". On oltava 
selvä, että asiassa viitataan laajemmin maaseutualueisiin. Maaseudun kehittämistä koskevia 
järjestöjä ja hallintoelimiä voi olla hyvin paljon, joten voi syntyä tiedotusongelmia. Olisi 
tehokkaampaa, jos osapuolet nimeäisivät tietyt järjestöt ja hallintoelimet edustamaan niitä. 
Näin edistettäisiin tiedonkulkua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 90
70 artiklan 5 kohdan b alakohta

b) aiemman kehityksen, ja Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Varat olisi jaettava erityistilanteen, eikä aiemman kehityksen perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 91
71 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan b a alakohta (uusi)
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b a) 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista syrjäisimmillä alueilla ja 
Aigeianmeren pienillä saarilla;

Or. pt

Perustelu

On säilytettävä rahaston tukiprosentit syrjäisimmillä alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 92
71 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan b a alakohta (uusi)

b a) 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista syrjäisimmillä alueilla ja 
Aigeianmeren pienillä saarilla;

Or. pt

Perustelu

On säilytettävä rahaston tukiprosentit syrjäisimmillä alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 93
71 artiklan 4 kohta

4. Rajoittamatta 3 kohdassa vahvistettujen 
enimmäismäärien soveltamista 
maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 
viisi prosenttiyksikköä syrjäisimpien 
alueiden ja pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistusten 90 ja 91 kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 94
72 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) alv, a) vähennyskelpoinen alv,

Or. pt

Perustelu

On säilytettävä ei-vähennyskelpoisen alv:n tukikelpoisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 95
72 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) maan hankinta siltä osin kuin se ylittää 
10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaismenoista.

c) maan hankinta siltä osin kuin se ylittää 
10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaismenoista lukuun ottamatta 
ympäristönsuojelutoimia koskevia 
tapauksia ja mikäli korkeampi 
prosenttiosuus on vahvistettu komission 
hyväksymissä ohjelmissa.

Or. pt

Perustelu

On säilytettävä nykyiset maan hankintaa koskevat tukikelpoisuusehdot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Tarkistus 96
76 artiklan johdantokappale ja a kohta

Jäsenvaltion on nimettävä kunkin 
maaseudun kehittämisohjelman osalta:

Jäsenvaltion on nimettävä hallinnollisen 
rakenteensa mukaisesti kunkin maaseudun 
kehittämisohjelman osalta:

a) hallintoviranomainen, joka on 
jäsenvaltion ohjelman hallinnoimista varten 
nimeämä julkinen tai yksityinen kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen elin taikka 
jäsenvaltio itse silloin, kun se suorittaa 

a) hallintoviranomainen, joka on 
jäsenvaltion hallinnollisen rakenteensa 
mukaisesti ohjelman hallinnoimista varten 
nimeämä julkinen tai yksityinen kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen elin taikka 



AM\561694FI.doc 37/43 PE 355.754v01-00

FI

kyseisen tehtävän; jäsenvaltio itse silloin, kun se suorittaa 
kyseisen tehtävän;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa olisi otettava huomioon toissijaisuusperiaate ja se, että joissain jäsenvaltioissa 
maaseudun kehittämistä koskevat valtuudet on siirretty muille tahoille, joten ne eivät ole 
ainoastaan keskushallinnon vastuulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 97
77 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) sen varmistamisesta, että rahoitettavat 
toimet valitaan maaseudun 
kehittämisohjelmiin sovellettavien 
perusteiden mukaisesti ja että ne noudattavat 
koko täytäntöönpanoajan niitä koskevia 
yhteisön ja kansallisia sääntöjä sekä yhteisön 
politiikkoja;

a) sen varmistamisesta, että rahoitettavat 
toimet valitaan maaseudun 
kehittämisohjelmiin sovellettavien 
perusteiden mukaisesti ja että ne noudattavat 
koko täytäntöönpanoajan niitä koskevia 
yhteisön ja kansallisia sääntöjä sekä yhteisön 
politiikkoja; nämä yhteisön ja kansalliset 
säännöt eivät saa olla liian tiukkoja ja 
aikaavieviä, vaan on sallittava joustavuus, 
joka ei riko EU:n yleisiä suuntaviivoja; 

Or. el

Perustelu

Kuten lausunnon valmistelija esitti, joustavuuden puute voi häiritä kannattavia hankkeita. 
Vaikeuksia voivat aiheuttaa myös aikaavievät menettelyt. Niitä pitäisi välttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 98
80 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) Se ilmoittaa mahdollisille tuensaajille, 
ammattialajärjestöille, talous- ja 
yhteiskuntaelämän osapuolille, sukupuolten 
välistä tasa-arvoa edistäville elimille ja 
asiaan liittyville kansalaisjärjestöille 
ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista ja 

a) Se ilmoittaa paikallisille viranomaisille, 
mahdollisille tuensaajille, 
ammattialajärjestöille, talous- ja 
yhteiskuntaelämän osapuolille, sukupuolten 
välistä tasa-arvoa edistäville elimille ja 
asiaan liittyville kansalaisjärjestöille 
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säännöistä, jotka koskevat siitä saatavaa 
rahoitusta.

ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista ja 
säännöistä, jotka koskevat siitä saatavaa 
rahoitusta.

Or. el

Perustelu

Paikallisille viranomaisille tiedottamisella helpotetaan alusta alkaen tässä kohdassa 
viitatuille ryhmille annettavaa tiedotusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 99
82 artiklan c alakohta

c) sen on tarkasteltava täytäntöönpanon 
tuloksia, erityisesti kullekin toimintalinjalle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja 
jatkuvia arviointeja;

c) sen on tarkasteltava täytäntöönpanon 
tuloksia, erityisesti kullekin toimintalinjalle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja 
jatkuvia arviointeja mukaan lukien 
rahaston tukea sosiaaliselle osallistumiselle 
ja syrjinnän vastustamiselle;

Or. en

Perustelu

Arvioinnista on käytävä ilmi kaikkiin aloihin vaikuttavat yhteisötavoitteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Tarkistus 100
86 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan johdantokappale

Vuotuinen täytäntöönpanokertomus Kaksivuotinen täytäntöönpanokertomus
1. Hallintoviranomaisen on toimitettava 
ohjelman täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle ensimmäisen kerran 
vuonna 2008 ja sen jälkeen vuosittain
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta.
Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
ohjelman täytäntöönpanoa koskeva 
viimeinen täytäntöönpanokertomus 

1. Hallintoviranomaisen on toimitettava
ohjelman täytäntöönpanoa koskeva 
kaksivuotinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle ensimmäisen kerran 
vuonna 2008 ja sen jälkeen joka toinen 
vuosi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta. 
Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
ohjelman täytäntöönpanoa koskeva 
viimeinen täytäntöönpanokertomus 
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komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016.

komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016.

2. Kunkin vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot:

2. Kunkin kaksivuotisen
täytäntöönpanokertomuksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 101
87 artiklan 1 kohta

1. Komissio ja hallintoviranomainen 
tarkastelevat joka vuosi vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen esittämisen 
yhteydessä edeltävänä vuonna saavutettuja 
tärkeimpiä tuloksia niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka kyseessä oleva jäsenvaltio 
ja hallintoviranomainen 
yhteisymmärryksessä määrittelevät.

1. Komissio ja hallintoviranomainen 
tarkastelevat joka toinen vuosi 
kaksivuotisen täytäntöönpanokertomuksen 
esittämisen yhteydessä edeltävänä vuonna 
saavutettuja tärkeimpiä tuloksia niiden 
menettelyjen mukaisesti, jotka kyseessä 
oleva jäsenvaltio ja hallintoviranomainen 
yhteisymmärryksessä määrittelevät.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 102
92 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa 
koskevat toimet,

Or. fr

Perustelu

Leader-lähestymistavan tärkeitä näkökohtia ovat innovatiivinen tarkastelutapa sekä yhteistyö, 
joten ne on otettava huomioon täytäntöönpanon arvioinnissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 103
92 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) innovointikyky,

Or. fr

Perustelu

Leader-lähestymistavan tärkeitä näkökohtia ovat innovatiivinen tarkastelutapa sekä yhteistyö, 
joten ne on otettava huomioon täytäntöönpanon arvioinnissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 104
92 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) vaikutus sosiaaliseen osallistumiseen.

Or. en

Perustelu

Tarve varata yhteisön rahoitusosuus, jossa otetaan huomioon sosiaalisen osallistumisen 
edistämistä koskeva rahoitus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 105
Liite 1, 26 kohta 3

Tuki-intensiteetti metsien taloudellisen 
arvon parantamiseksi

Tuki-intensiteetti metsien taloudellisen 
arvon parantamiseksi

50 % – Tukikelpoisten investointien 
määrästä 34 artiklan a kohdan i, ii ja 
iii alakohdassa tarkoitetuilla alueilla

90 % – Tukikelpoisten investointien 
määrästä 34 artiklan a kohdan i, ii ja 
iii alakohdassa tarkoitetuilla alueilla

40 % – Tukikelpoisten investointien 
määrästä muilla alueilla

80 % – Tukikelpoisten investointien 
määrästä muilla alueilla

75 % – Tukikelpoisten investointien 
määrästä syrjäisimmillä alueilla

100 % – Tukikelpoisten investointien 
määrästä syrjäisimmillä alueilla (34 artiklan 
a kohdan i a alakohdan mukaisesi 
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nimetyillä alueilla)

Or. pt

Perustelu

Tällä hetkellä voimassa olevat tukitasot on säilytettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 106
Liite 1, 27 kohta 3, 3 a alakohta (uusi)

75 % – Tukikelpoisten investointien 
määrästä syrjäisimpien alueiden pk-
yrityksissä, jotka jalostavat ja myyvät 
pääasiassa paikallisesta tuotannosta 
peräisin olevia maataloustuotteita ja jotka 
kuuluvat maaseudun kehittämisohjelmassa 
määriteltyihin aloihin.

Or. pt

Perustelu

Syrjäisimpiä alueita koskevat tällä hetkellä voimassa olevat tukitasot on säilytettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 107
Liite 1, 35 kohta 3

Luonnonhaittakorvauksen 
vähimmäismäärä – 25 € – KMM-hehtaaria 
kohti

Poistetaan.

Luonnonhaittakorvauksen enimmäismäärä 
– 250 € – KMM-hehtaaria kohti
Enimmäiskorvaus alueilla, joilla esiintyy 
muita haittoja – 150 € – KMM-hehtaaria 
kohti

Or. pt
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Perustelu

Tuen enimmäismäärää ei pitäisi erilaistaa käsiteltävien alueiden välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 108
Liite 1, 40 kohta 4, 41 kohta 4 ja 42 kohta 3

Tuki-intensiteetti perustamiskustannuksista Tuki-intensiteetti perustamiskustannuksista
50 % – Tukikelpoisista investoinneista 
34 artiklan a kohdan i, ii ja iii alakohdassa 
tarkoitetuilla alueilla

90 % – Tukikelpoisista investoinneista 
34 artiklan a kohdan i, ii ja iii alakohdassa 
tarkoitetuilla alueilla

40 % – Tukikelpoisista investoinneista 
muilla alueilla

80 % – Tukikelpoisista investoinneista 
muilla alueilla

75 % – Tukikelpoisista investoinneista 
syrjäisimmillä alueilla

100 % – Tukikelpoisista investoinneista 
syrjäisimmillä alueilla (34 artiklan 
a kohdan i a alakohdan mukaisesti 
nimetyillä alueilla)

Or. pt

Perustelu

Tällä hetkellä voimassa olevat tukitasot on säilytettävä.
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