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LYHYET PERUSTELUT

Lausunnon valmistelija pitää ehdotusta tervetulleena ja katsoo, että YMP:n 
terveystarkastuksen avulla olisi vähennettävä byrokratiaa, yksinkertaistettava menetelmiä ja 
parannettava välineiden koordinointia.

Niinpä valmistelija katsoo, että maaseudun kehittämisen ja muiden asiaa koskevien EU:n 
politiikkojen, kuten koheesiopolitiikan, rahoitusta olisi hallinnoitava koordinoidusti. Tämä 
auttaisi koordinoimaan interventioita, välttämään päällekkäisyyttä ja lisäämään saatavilla 
olevaa rahoitusta.

Koska maaseudun kehittämisen rahoitus on jo taloudellisen paineen alla, on varmistettava, 
että olemassa olevilla toimilla ja hyväksytyillä interventioilla on riittävästi rahoitusta niiden 
täytäntöönpanoa varten. Niinpä jäsenvaltioilla olisi annettava mahdollisuus suunnitella 
maaseudun kehittämisohjelmansa omien tarpeidensa mukaan.

Kun otetaan huomioon, että maaseudun kehittämiseen varatut varat ovat yleensä ottaen 
rajalliset, valmistelija katsoo, että olisi harkittava rakenteelliseen ja maaseudun kehittämiseen 
tarkoitettujen varojen yhdistämistä. Niinpä mahdollisuuden käyttää rakennerahastojen 
käyttämättä jääneitä varoja (mikä johtuu N+2- ja N+3-säännöstä) olisi oltava tärkeä 
toimenpide, joka voi johtaa sekä koheesiopolitiikan että maaseudun kehittämisohjelmien 
tukemiseen (vaikka niitä rahoitetaankin nykyään otsakkeesta 2), ja tätä varten olisi lisättävä 
joustoa.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 

(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 
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varat on käytettävä maaseudun 
kehittämistukeen. On aiheellista varmistaa, 
että näitä varoja vastaava määrä käytetään 
uusiin haasteisiin liittyvien toimien 
tukemiseen.

varat on käytettävä maaseudun 
kehittämistukeen. On aiheellista varmistaa, 
että näitä varoja vastaava määrä käytetään 
uusiin haasteisiin liittyvien sekä olemassa 
olevien että uusien toimien tukemiseen 
kunkin jäsenvaltion tekemien päätösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Uusien haasteiden lisäksi on varmistettava, että jo olemassa olevilla toimilla ja hyväksytyillä 
interventioilla on riittävästi rahoitusta niiden täytäntöönpanoa varten.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Näiden toimien olisi oltava 
yhdenmukaisia muista yhteisön 
rahastoista ja eritoten rakennerahastoista 
(Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan 
sosiaalirahasto ja koheesiorahasto) 
rahoitettujen toimien kanssa. 

Or. en

Perustelu

 Koordinoitu lähestymistapa muiden asiaan liittyvien EU:n politiikkojen, kuten 
koheesiopolitiikan, kanssa auttaisi koordinoimaan interventioita, välttämään päällekkäisyyttä 
ja lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta. 
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Riittävän rahoituksen 
varmistamiseksi maaseudun 
kehittämisohjelmille olisi lisättävä 
joustoa, jotta mahdollistetaan myös 
rakennerahastojen (otsake 1 b) 
käyttämättä jääneiden varojen käyttö 
tähän tarkoitukseen.

Or. en

Perustelu
On vakavasti harkittava mahdollisuutta käyttää rakennerahastojen käyttämättä jääneitä 
varoja (mikä johtuu N+2- ja N+3-säännöstä - otsake 1b) EU:n muiden koheesiopolitiikan ja 
maaseudun kehittämisohjelmien tukemiseksi. Rakennetoimiin käytettävissä olevien varojen 
rajallisuus vaatii uutta tähän tarkoitukseen perustettavaa järjestelmää. Olisi myös lisättävä 
joustoa, niin että näitä varoja voidaan käyttää myös maaseudun kehittämiseen (jota nykyään 
rahoitetaan otsakkeesta 2).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla  3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla  1 kohta  2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhteisvaikutus muiden samankaltaisten, 
muista yhteisön rahastoista, eritoten 
rakennerahastoista, rahoitettavien 
toimien kanssa ja kehitettävä tarpeen 
mukaan yhdennetty lähestymistapa 
strategioihin, toimintaan ja rahoitukseen.

Or. en
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Perustelu

Ks. tarkistuksen 2 perustelu.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla  7 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla  5 a kohta

Komission teksti Tarkistus

(5a) Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asetuksen (EY) [N:o XXXX/2008 (uusi 
asetus suorista tukijärjestelmistä)] 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen 
soveltamisesta saatavia määriä vastaava 
määrä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 
31 päivänä joulukuuta 2015 välisenä 
aikana yhteisön tukena nykyisiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, 
tämän asetuksen 16 a artiklassa 
tarkoitettuihin ja 1 päivän 
tammikuuta 2010 jälkeen hyväksyttyihin 
toimiin.

(5a) Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asetuksen (EY) [N:o XXXX/2008 (uusi 
asetus suorista tukijärjestelmistä)] 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen 
soveltamisesta saatavia määriä vastaava 
määrä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 
31 päivänä joulukuuta 2015 välisenä 
aikana yhteisön tukena nykyisiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, 
uusiin haasteisiin liittyviin sekä olemassa 
oleviin että uusiin toimiin jäsenvaltioiden 
tekemien päätösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.
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