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Tarkistus 6
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) [Viljelijöille yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisesti 
maksettavien suorien tukien järjestelmää 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä] XX päivänä 
XXkuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o XXXX/XXXX 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tuen mukauttamisesta saatavat 
varat on käytettävä maaseudun 
kehittämistukeen. On aiheellista varmistaa, 
että näitä varoja vastaava määrä käytetään 
uusiin haasteisiin liittyvien toimien 
tukemiseen.

(11) [Viljelijöille yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisesti 
maksettavien suorien tukien järjestelmää 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä] XX päivänä 
XXkuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o XXXX/XXXX 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tuen mukauttamisesta saatavat 
varat on käytettävä maaseudun 
kehittämistukeen. On aiheellista varmistaa, 
että näitä varoja vastaava määrä käytetään 
uusiin haasteisiin liittyvien toimien 
tukemiseen, vaikka onkin pidettävä huolta 
siitä, että ei olla kannustamatta 
maataloustuotantoon silloin, kun sen tuki 
maaseudun kehittämiselle on elintärkeä. 

Or. en

Tarkistus 7
Iratxe García Pérez

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Muutetaan 60 artikla seuraavasti:
Kun tämän jakson tavoitteiden piiriin 
kuuluvaan toimenpiteeseen sisältyy 
toimia, joihin voidaan myöntää tukea 
myös jostain toisesta yhteisön 
tukivälineestä, rakennerahastot ja 



PE409.767v01-00 4/4 AM\736557FI.doc

FI

yhteisön kalatalouden tukiväline 
mukaan luettuina, jäsenvaltioiden on 
kussakin ohjelmassa vahvistettava 
maaseuturahastosta ja yhteisön muista 
tukivälineistä tuettaville toimille
hallinnolliset kriteerit.

Or. es

Perustelu

Mielivaltaisten rajoittavien kriteerien asettaminen aiheuttaa käytännössä, että tietyiltä 
hedelmä- ja vihannesalan, viinin, oliiviöljyn, lampaan- ja naudanlihan, mehiläisviljelyn ja 
sokerin toimijoilta kielletään YMJ:n tai alueellinen kehityssuunnitelma.  On mahdollista estää 
kaksoisrahoitus hallinnollisen valvonnan kautta eikä "a priori" mielivaltaisten rajoitusten 
kautta, kuten "kattojen" järjestelmä.
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