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YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA
VUODEN 2013 JÄLKEEN

Yhteisen maatalouspolitiikan viides suuri uudistus saatiin päätökseen vuonna 2013. Uudet
asetukset on julkaistu, ja delegoituja säädöksiä annetaan vähän kerrallaan. Uudistetun
maatalouspolitiikan ensimmäisen pilarin soveltamistapa jäsenvaltioissa on selvillä, ja
komissio hyväksyy parhaillaan maaseudun kehittämisohjelmia.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 38–44 artikla, perussäädökset ja
monivuotinen rahoituskehys: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6

2014 – SIIRTYMÄVUOSI VANHAN JA UUDEN YMP:N VÄLILLÄ

Euroopan unionin toimielimissä tapahtui vuonna 2014 vahdinvaihto (kaudeksi 2014–2019), kun
muun muassa Euroopan parlamentin edustajisto vaihtui toukokuun europarlamenttivaaleissa.
Vuosi 2014 oli myös YMP:lle siirtymävuosi, jonka kuluessa jäsenvaltiot valmistelivat uusien
säännösten täytäntöönpanoa. Uusi YMP jättää niille huomattavan paljon liikkumavaraa.
Jäsenvaltioiden oli tehtävä ratkaisevia valintoja, jotka koskivat esimerkiksi suorien tukien
sisäistä yhdenmukaistamista, tuotantosidonnaisten maksujen tasoa ja uudelleenjakotuen
mahdollista käyttöönottoa (ks. jäljempänä oleva taulukko). Lisäksi niiden oli valmisteltava
maaseudun kehittämisohjelmat uuden asetuksen asettamissa puitteissa. Siirtyminen vanhasta
YMP:stä uuteen hoidettiin asetuksella (EU) N:o 1310/2013. Pääosa uuden YMP:n säännöksistä
tuli voimaan 1. tammikuuta 2015.

YMP UNIONIN TALOUSARVIOSSA 2017

Euroopan unionin vuoden 2017 talousarviossa (Euroopan unionin virallinen lehti L 51,
28. helmikuuta 2017) maksusitoumusmäärärahojen yhteismäärä on 152,9 miljardia
euroa (käypinä hintoina). Suorien tukien osuus on 25,9 prosenttia vuoden 2017
maksusitoumusmäärärahoista (39,6 miljardia euroa) ja maaseudun kehittämistoimenpiteiden
osuus 9,3 prosenttia (14,3 miljardia euroa). YMP:lle on varattu vuonna 2017 yhteensä
37,6 prosenttia unionin talousarviosta (57,5 miljardia euroa).

UUDEN YMP:N TÄYTÄNTÖÖNPANO

Uuden YMP:n perusasetukset annettiin joulukuussa 2013. Komissio alkoi sen jälkeen
laatia delegoituja säädöksiä eli muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä,
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan perussäädösten tiettyjä,
muita kuin keskeisiä osia (1.3.8. ja 5.2.1). Komissio hyväksyi alan ensimmäiset delegoidut
säädökset maaliskuussa 2014 ja toimitti ne neuvoston ja Euroopan parlamentin tarkasteltavaksi.
Delegoidut säädökset voivat tulla voimaan vain, jos parlamentti tai neuvosto ei ole kahden
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kuukauden kuluessa ilmaissut vastustavansa niitä. Tätä määräaikaa voidaan jatkaa kerran
kahdella kuukaudella. Muun muassa parlamentin sitä vaadittua komissio antoi huhtikuussa 2014
lausuman, jossa se sitoutui arvioimaan ekologisia aloja koskevien vaatimusten soveltamista
vuoden kuluttua niiden täytäntöönpanosta. Tätä arviointia tehdään parhaillaan. Alaan liittyviä
delegoituja säädöksiä on sittemmin ehditty antaa muitakin (esimerkiksi huhtikuussa 2015
annettu delegoitu asetus (EU) N:o 2015/560 viini-istutusten lupajärjestelmästä) ja lisää on
valmisteilla. Komissio antaa myös säännöllisesti YMP:tä koskevia täytäntöönpanosäädöksiä
toimenpiteistä, joiden täytäntöönpanon on oltava yhdenmukaista jäsenvaltioissa.
Lisäksi maaliskuusta 2015 alkaen komissio on yksinkertaistanut YMP:tä neljään
otteeseen. Syyskuussa 2016 esitetyn koontiasetusehdotuksen (ks. jäljempänä) tavoitteena on
yksinkertaistaa YMP:tä edelleen.
A. Ensimmäinen pilari (P1)
Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi uuden suorien tukien maksujärjestelmän erilaiset
soveltamistavat. Ne ovat tulosta jäsenvaltioiden valinnoista ensimmäisen pilarin
täytäntöönpanossa.
Pilarien välisiä määrärahasiirtoja tehtiin koko kauden aikana yhteensä 4 miljardin euron edestä
ensimmäisestä pilarista (P1) toiseen (P2).

 Siirto P1
→P2

Siirto P2
→P1 UudelleenjakotukiLuonnonhaitta-

alueiden tuki

Vapaaehtoinen
tuotantosidonnainen

tuki
Pienviljelijäjärjestelmä

BE X X (Vallonia) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
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FI X
SE X
UK X X
Yht. 11 5 8 1 27 15

Uutta suorien tukien maksujärjestelmää sovelletaan eri puolilla unionia eri tavoin myös
suorien tukien myöntämisen vähimmäisedellytysten, aktiiviviljelijöitä koskevan lausekkeen
täytäntöönpanon ja sen suhteen, onko perustuelle asetettu enimmäismäärää. Suorien tukien
viherryttämisvaatimusten osalta viisi jäsenvaltiota (Alankomaat, Irlanti, Itävalta, Puola
ja Ranska) on ilmoittanut haluavansa antaa viljelijöille mahdollisuuden täyttää joitain
vaatimuksista soveltamalla vastaavia käytäntöjä. Myös ekologisina pidettävien alojen
valinnassa on unionimaiden välillä suuria eroja (yleisin listattu alatyyppi on typensitojakasvien
ala, jonka ovat valinneet kaikki maat Tanskaa lukuun ottamatta; sitä vastoin vain kahdeksan
maata on sisällyttänyt pengermät luetteloonsa).
B. Toinen pilari (P2)
Komissio hyväksyi kaikki 118 maaseudun kehittämisohjelmaa, jotka 28 jäsenvaltiota olivat
laatineet, yhden vuoden ajanjaksolla (joulukuun 2014 ja joulukuun 2015 välisenä aikana).
Jäsenvaltioista kaksikymmentä keskittää täytäntöönpanon yhteen kansalliseen ohjelmaan,
kun taas kahdeksan jäsenvaltiota toteuttaa useamman erillisen ohjelman (esimerkiksi
maantieteellisistä syistä tai hallinnollisen rakenteensa perusteella) (5.2.6).

VIIMEAIKAISIA HANKKEITA

Tulevaa YMP:tä koskevia hankkeita on yhä enemmän. Niinpä neuvoston puheenjohtajavaltio
Alankomaat käynnisti toukokuussa 2016 järjestetyssä epävirallisessa kokouksessa keskustelun
YMP:n tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen. Puheenjohtajavaltio Slovakia järjesti
Bratislavassa syyskuussa 2016 epävirallisen kokouksen, jossa käsiteltiin hyvän kauppatavan
vastaisia käytäntöjä elintarvikeketjussa. Ranskan aloitteesta Chambordissa järjestettiin
syyskuussa 2016 epävirallinen kokous, jossa käsiteltiin YMP:n tulevaisuutta. Sittemmin,
maaliskuussa 2017, muutamat jäsenvaltiot esittivät epävirallisen asiakirjan elintarvikeketjun
toiminnan parantamisesta.
Tammikuussa 2016 perustettiin työryhmä pohtimaan maatalouden markkinapolitiikan
tulevaisuutta, ja se esitti loppuraporttinsa marraskuussa 2016.
Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 tarkistuksen puitteissa komissio antoi
14. syyskuuta 2016 ehdotuksen koontiasetukseksi (COM(2016)0605), joka kattaa lukuisia
unionin politiikka-aloja, myös YMP:n. Se koskee muun muassa tulonvakautusvälineen
täytäntöönpanoa, toisen pilarin rahoitusvälineiden käyttöä ja aktiiviviljelijän käsitettä. YMP:n
mekanismien vahvistamiseksi esittämissään lisätarkistuksissa parlamentti piti lähtökohtana
markkinoita käsittelevän työryhmän suosituksia.
Komissio julkaisee parhaillaan delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, joilla
yksinkertaistetaan viherryttämisen soveltamista ja joilla hedelmä- ja vihannesmarkkinoiden
hallinnointi siirretään komissiolle. Lisäksi komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti Euroopan
parlamentin puhemiehelle ja neuvoston puheenjohtajalle lähettämässään unionin tilaa 2016
käsitelleessä aiekirjeessä, että komissio antaa tiedonannon YMP:n uudenaikaistamisesta ja
yksinkertaistamisesta. Asioiden eteenpäinviemiseksi komissio käynnisti helmikuussa 2017
YMP:n tulevaisuutta koskevan julkisen kuulemisen, joka päättyy toukokuussa 2017.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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Mitä tulee toiseen pilariin, Cork 2.0 -konferenssissa hyväksyttiin – 20 vuotta samassa
kaupungissa pidetyn perustamiskokouksen jälkeen – julkilausuma, jossa nostettiin esille
eurooppalaisen maaseudun kehittämispolitiikan kymmenen tulevaa pääsuuntausta.

YMP:N UUDISTUSKOHTEET VUONNA 2020

Nähtäväksi jää, vahvistetaanko YMP:n viimeisimmän uudistuksen suuntaukset vuonna 2020.
Uuteen harkintaan saattaa tulla esimerkiksi se, säilytetäänkö suorien tukien rahoituksen
etusija maaseudun kehittämiseen nähden, ja kuinka suuri osa talousarviosta varataan
markkinatoimenpiteisiin. Lisäksi voidaan vuosilta 2014–2020 kertyneen kokemuksen valossa
pohtia kriisivarauksen roolia. Riskinhallintatoimenpiteiden merkitys on ollut YMP:ssä
vähäinen mutta saattaa kasvaa. Keskeisiin kysymyksiin kuulunee myös tuottajien taloudellista
järjestäytymistä edistävien toimenpiteiden tulevaisuus etenkin aloilla, joilla tarjonnan
sääntelytoimet on lakkautettu (maito, sokeri, viini).
Jos esitetään suorien tukien yhteisrahoitusta, saatetaan päätyä luomaan yksi yhteinen pilari
maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoittamiseksi. Tätä aihetta ei viimeisimmässä
uudistuksessa käsitelty muun muassa talouskriisin vuoksi. Todennäköisesti keskustellaan
YMP:n varojen nivomisesta yhteen unionin muiden rakennerahasto- ja investointivarojen
kanssa samoin kuin maatalousalan tutkimuksen ja innovoinnin menoista.
Uudistuksen asialistalle noussee myös suorien tukien tuleva rakenne ja erityisesti niiden
eri osien, kuten julkishyödykkeille kohdennetun tuen, painotus. Entä pitäisikö perustuki
suuressa eurooppalaisessa maatalousjärjestelmässä muuttaa kiinteämääräiseksi (flat rate)
hehtaarikohtaiseksi tueksi? Tuotantosidonnaisten tukien ja uudelleenjakotuen tulevaisuus
synnyttää varmasti keskustelua. Tätä taustaa vasten suorien tukien täytäntöönpanomalli, joka
on vallitsevana vuosina 2014–2020, vaikuttaa todennäköisesti jatkossa sovellettavaan suorien
tukien malliin. Vielä voi olla paikallaan tarkistaa aktiiviviljelijöiden ja pienviljelijöiden
määritelmiä.
Samoin brexit-neuvottelut sekä Trumpin hallinnon uudet linjaukset kansainvälisen kaupan
ja monenvälisten ympäristösopimusten (esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumista koskevan
Pariisin ilmastosopimuksen) alalla vaikuttanevat nekin uuteen YMP:hen.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

YMP:n uudistus vuosiksi 2014–2020 on ensimmäinen, johon Euroopan parlamentti osallistui
lainsäätäjänä. Tästä ensimmäisestä kokemuksesta viisastuneena parlamentti voi vaikuttaa
ratkaisevasti myös tuleviin uudistuksiin. Parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen
valiokunta työskentelee useiden tulevaisuuteen suuntautuneiden mietintöjen parissa, joissa
käsitellään muun muassa hintojen vaihtelua, maaseutualueiden työpaikkoja, innovointia ja
hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Parlamentti seuraa tiiviisti komission YMP:stä
antamia delegoituja säädöksiä, joita se voi vastustaa. Lisäksi se käyttää lainsäädäntövaltaansa
käsiteltäessä niitä monia säädöstekstejä, jotka liittyvät tulevaisuuden YMP:hen ja erityisesti
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen tarkistukseen (nk. koontiasetus).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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