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YMP:N VÄLINEET JA UUDISTUKSET

Yhteistä maatalouspolitiikkaa on uudistettu merkittävästi viisi kertaa. Viimeisimmät
uudistukset toteutettiin vuosina 2003 (väliarviointi), 2009 (nk. terveystarkastus)
ja 2013 (rahoituskausi 2014–2020). Keskustelut YMP:n tulevaisuudesta
vuoden 2020 jälkeen aloitettiin parlamentissa vuonna 2016 ja asiaa koskevat
lainsäädäntöehdotukset annettiin kesäkuussa 2018.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 38–44 artikla. Asetukset
(EU) N:o 1303/2013–1308/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013).

TAVOITTEET

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksilla on muutettu menettelytapoja
perussopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (3.2.1). Viimeisimmässä
uudistuksessa YMP:lle asetettiin myös uusia tavoitteita (asetuksen (EU) N:o 1306/2013
110 artiklan 2 kohta), jotka liittyvät talouteen (varmistaa elintarviketurva kestävän
maataloustuotannon avulla, parantaa kilpailukykyä ja lisätä maatalouden arvo-
osuutta elintarvikeketjusta), ympäristöön (käyttää luonnonvaroja kestävästi ja torjua
ilmastonmuutosta) ja aluepolitiikkaan (varmistaa maaseutualueiden taloudellinen ja
sosiaalinen dynaamisuus).

SAAVUTUKSET

A. Vuoden 1992 uudistus: merkittävä suunnanmuutos
YMP on perustamisvuodestaan 1962 asti täyttänyt sille asetetun tehtävän
elintarvikkeiden saatavuuden varmistajana. Maailmanmarkkinahintoihin nähden
korkeiden tuettujen hintojen ja rajattoman ostotakuun politiikka johti kuitenkin siihen,
että tuotanto oli yhä enemmän ylijäämäistä. Kysynnän ja tarjonnan välisen kasvavan
kuilun kaventamiseksi ja maatalousmenojen hillitsemiseksi neuvosto päätti muuttaa
yhteistä maatalouspolitiikkaa radikaalisti niin, että hintaperusteinen suojajärjestelmä
korvattiin suorien tulotukien järjestelmällä.
Peltokasvien takuuhintoja alennettiin huomattavasti ja tästä johtuva tulonmenetys
kompensoitiin täysimääräisesti suorilla hehtaarituilla. Kotieläintuotannossa
naudanlihan hinnanalennukset kompensoitiin eläinpalkkioilla. Nämä suorat pinta-
alatuet ja eläinpalkkiot kuuluvat Maailman kauppajärjestön (WTO) ”siniseen
laatikkoon” (3.2.7).
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B. Agenda 2000: vuoden 1992 uudistuksen uusi vaihe
Luxemburgissa vuonna 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto peräänkuulutti
monimuotoista, kestävää ja kilpailukykyistä maataloutta kaikkialle Eurooppaan ja
määritteli uuden uudistuksen strategiset tavoitteet. Berliinin Eurooppa-neuvostossa 24.
ja 25. maaliskuuta 1999 sovittiin seuraavista uudistuksen pääkohdista:
— Unionin sisäiset hinnat yhtenäistetään maailmanmarkkinahintojen kanssa, ja

tulonmenetys korvataan osittain tuottajille myönnettävien suorien tukien avulla.

— Jäsenvaltiot asettavat täydentäviä ympäristöehtoja, joiden täyttäminen on
edellytyksenä tuen saamiselle, ja tukia voidaan vähentää (tuen mukauttaminen eli
modulaatio) maaseudun kehittämistoimien rahoittamiseksi.

— Corkissa vuonna 1996 pidetyn konferenssin päätelmien mukaisesti voimassa
olevia rakenteellisia toimenpiteitä lujitetaan osana uutta maaseudun
kehittämispolitiikkaa, jota kutsutaan tästedes yhteisen maatalouspolitiikan toiseksi
pilariksi (3.2.6).

— Talousarvio vakautetaan vahvistamalla kaudelle 2000–2006 tiukka rahoituskehys.

C. Kesäkuun 2003 uudistus: kohti tuotannosta irrotettuihin tukiin perustuvaa
maatalouspolitiikkaa
Berliinin huippukokouksessa vuonna 1999 silloiset 15 jäsenvaltiota hyväksyivät
Agenda 2000:tta koskevat ehdotukset ja pyysivät komissiota laatimaan vuonna
2002 väliarvioinnin YMP:n viimeisimmästä uudistuksesta. Väliarvioinnista tuli YMP:n
siihen mennessä kunnianhimoisin uudistus, jolla oli neljä keskeistä tavoitetta:
kytkeä Euroopan maatalous tiiviimmin maailmanmarkkinoihin, valmistautua unionin
laajentumiseen, täyttää ympäristönsuojelua ja tuotteiden laatua koskevat yhteiskunnan
odotukset (toisiaan seuranneet terveysuhat olivat herättäneet kansalaisten huolen) ja
kehittää YMP:tä niin, että se vastaisi paremmin kolmansien maiden vaatimuksia.
Unionin maatalousministerit pääsivät Luxemburgissa 26. kesäkuuta 2003
yhteisymmärrykseen yhteisen maatalouspolitiikan perusteellisesta muuttamisesta ja
monista uusista periaatteista tai järjestelmistä:
— Tuet irrotettiin tuotantomääristä, jotta voitiin lisätä tilojen

markkinasuuntautuneisuutta ja vähentää maataloustuotannon ja -markkinoiden
vääristymiä. Tuotannosta irrotetut tuet korvasi maatilakohtainen tilatuki, jonka
tarkoituksena oli vakauttaa tuloja.

— Unionin kansalaisten odotuksiin vastattiin asettamalla tilatuelle täydentäviä
ehtoja, joiden mukaan tiloilla on noudatettava muun muassa ympäristöön ja
kansanterveyteen liittyviä vaatimuksia.

— Varmistettiin yhteensopivuus WTO:n sääntöjen kanssa, koska tukien irrottamisella
tuotannosta pyrittiin perimmiltään siihen, että tilatukijärjestelmä voitiin sisällyttää
”vihreään laatikkoon” (3.2.7).

— Aiempia tukimääriä koskevien viitetietojen perusteella maatiloille myönnetyt
tukioikeudet jaettiin uudelleen kahden mekanismin avulla: tuen mukauttaminen,
joka mahdollistaa määrärahojen siirtämisen YMP:n ensimmäisestä pilarista

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_3.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_3.2.7.pdf


Faktatietoja Euroopan unionista - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

toiseen pilariin maaseudun kehittämisen tehostamiseksi, sekä alueellisen
mallin soveltaminen tuotannosta irrotettuihin tukiin, minkä avulla voidaan
yhdenmukaistaa alueellisten kriteerien perusteella myönnettyjä pinta-alatukia.

— Otettiin käyttöön rahoituskurin periaate, joka vahvistettiin myöhemmin
vuosien 2007–2013 rahoituskehyksessä (EUVL C 139, 14.6.2006). Sen
mukaisesti YMP:n ensimmäistä pilaria koskeva talousarvio jäädytettiin ja tuille
säädettiin vuotuinen enimmäismäärä.

— Lisäksi vuonna 2007 luotiin yksi yhteinen maatalouden markkinajärjestely, jolla
kodifioitiin 21 alakohtaisen markkinajärjestelyn sääntelymekanismit (asetus (EY)
N:o 1234/2007, EUVL L 299, 16.11.2007).

D. Vuoden 2009 ”terveystarkastus”: vuoden 2003 uudistuksen lujittaminen
Neuvoston 20. marraskuuta 2008 hyväksymässä ”terveystarkastuksessa” tarkistettiin
suurta joukkoa erilaisia toimenpiteitä, joita oli sovellettu YMP:n vuoden 2003
uudistuksen jälkeen. Sen tarkoituksena oli
— lisätä tukien täydellistä irrottamista tuotannosta poistamalla asteittain käytöstä

viimeisetkin tuotantoon sidotut tuet ja sisällyttämällä ne tilatukijärjestelmään

— kohdistaa osa ensimmäisen pilarin varoista maaseudun kehittämiseen lisäämällä
suorien tukien mukauttamista

— joustavoittaa julkisten tukitoimien ja tarjonnan hallinnan sääntöjä, jottei
heikennettäisi viljelijöiden kykyä reagoida markkinasignaaleihin.

E. Vuoden 2013 uudistus: kokonaisvaltaisempi ja yhtenäisempi järjestelmä
Vuoden 2013 uudistus on viimeisin vaihe yhä jatkuvassa YMP:n uudistusprosessissa
(asetukset (EU) N:o 1303/2013–1308/2013, EUVL L 347, 20.12.2013). YMP:n
suuntaviivat vuosiksi 2014–2020 ovat:
— Tuotannosta irrotettujen tukien muuttaminen monimuotoiseksi tukijärjestelmäksi.

Vuonna 2003 alkanut vaihe, jossa maataloustuet irrotettiin tuotannosta
ja siirryttiin yleisluonteisempaan tulotukeen, päättyy, kun tukivälineet
aletaan sitoa erityisiin tavoitteisiin tai tarkoituksiin ja kaikista historiallisista
viitetasoista luovutaan (tuen parempi kohdentaminen eli ”targeting”).
Tilatukijärjestelmä korvataan kerroksittaisella tukijärjestelmällä, jossa on
seitsemän osatekijää: 1) hehtaarikohtainen perustuki, 2) viherryttämistuki, jolla
tuetaan ympäristöhyödykkeitä (tuki ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisille
maatalouskäytännöille), 3) nuorten viljelijöiden lisätuki, 4) uudelleenjakotuki,
joka mahdollistaa lisätuen myöntämisen kunkin tilan ensimmäisiä hehtaareita
kohti, 5) viljelijöiden lisätulotuki luonnonhaitta-alueilla, 6) tuotantoon sidotut
tuet ja 7) mahdollisuus perustaa yksinkertaistettu tukijärjestelmä pienviljelijöille.
Uusi hehtaarikohtainen tuki on varattu aktiiviviljelijöille (3.2.5). Lisäksi kunkin
jäsenvaltion käytettävissä olevia suorien tukien määriä mukautetaan vähitellen
niin, että vuoteen 2019 mennessä niissä kaikissa sovelletaan hehtaarikohtaista
euromääräistä vähimmäistukea (nk. ulkoinen lähentyminen).

— YMP:n kahden pilarin lujittaminen. Ensimmäinen pilari eli suorat
tuet ja markkinatoimenpiteet rahoitetaan täysin Euroopan maatalouden
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tukirahastosta. Maaseudun kehittämispolitiikkaa koskeva toinen pilari rahoitetaan
yhteisrahoitteisesti. Suorien tukien mukauttaminen eli määrärahojen siirtäminen
toiseen pilariin lopetetaan ja perustukea aletaan alentaa 150 000 eurosta
alkaen (tuen vähentäminen). Lisäksi pilarien keskinäistä joustavuutta lisätään.
Vuodesta 2015 alkaen jäsenvaltiot voivat siirtää alun perin tiettyyn pilariin
osoitettuja varoja toiseen pilariin (enintään 15 prosenttia ensimmäisestä toiseen
pilariin ja tietyissä jäsenvaltioissa enintään 25 prosenttia toisesta ensimmäiseen
pilariin) (3.2.5).

— Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn tukivälineiden muuntaminen
turvaverkoksi, johon turvaudutaan vain hintakriisien ja markkinahäiriöiden
yhteydessä. Kaikki tarjonnan sääntelytoimet lakkautetaan: sokerikiintiöjärjestelmä
poistui käytöstä syyskuussa 2017, ja viiniköynnösten istutusoikeudet on korvattu
lupajärjestelmällä vuodesta 2016 alkaen. Maito- ja maitotuotealan kiintiöt
poistuivat vuonna 2015, ja tätä edelsi alan suppean sääntelypaketin hyväksyminen
(asetus (EU) N:o 261/2012, EUVL L 94, 30.3.2012). Lisäksi uudessa maatalouden
yhteisessä markkinajärjestelyssä otetaan käyttöön uusi kriisivaraus, jolla voidaan
puuttua mahdollisiin markkinahäiriöihin (3.2.4).

— Yhtenäisempi, kohdennetumpi ja alueellisempi lähestymistapa maaseudun
kehittämiseen. Maaseutualueita koskevien toimien koordinointia muiden
rakennerahastojen kanssa parannetaan (3.1.1). YMP:n toisen pilarin nykyistä,
laajaa välinevalikoimaa yksinkertaistetaan ja keskitytään tukemaan kilpailukykyä,
innovointia, osaamiseen perustuvaa maataloutta, nuorten viljelijöiden tilanpidon
aloittamista, luonnonvarojen kestävää hoitoa ja tasapainoista aluekehitystä
(3.2.6).

Vuoden 2013 päätösten jälkeen sääntelykehyksiä on pyritty mukauttamaan
toimielinten, talouden ja talousarvion kehitykseen. Toinen ”maitopaketti” tuli voimaan
vuonna 2016. Sen tarkoituksena on vähentää tarjontaa ja torjua hintakriisiä,
joka on koetellut eurooppalaisia maidontuottajia kiintiöiden poistuttua käytöstä
vuonna 2015 (EUVL L 242, 9.9.2016). Syyskuussa 2016 komissio järjesti
ns. Cork 2.0 -konferenssin, jossa avattiin uudelleen keskustelu maaseudun
kehittämispolitiikasta vuoden 2020 jälkeen (3.2.6 ja 3.2.9). Komissio on
ehdottanut YMP:n perussäädösten yksinkertaistamista (nk. koontiasetus) (3.2.9)
monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 tarkistuksen yhteydessä (1.4.3 ja
3.2.2). Tämä prosessi saatiin päätökseen ennen vuoden 2017 loppua, ja uudet
säännöt on julkaistu asetuksessa (EU) 2017/2393 (EUVL L 350, 29.12.2017).
Lisäksi tammikuussa 2016 perustettu maatalousmarkkinoiden työryhmä esitteli
loppuraporttinsa marraskuussa 2016. Raportissa ehdotettiin elintarvikeketjun ja
maatalousmarkkinoiden sääntelyyn parannuksia, joiden pohjalta on tarkoitus laatia
lainsäädäntöehdotuksia. Komissio esitti marraskuussa 2017 tiedonannon ruoan ja
maanviljelyn tulevaisuudesta, toukokuussa 2018 monivuotisen rahoituskehyksen
vuosiksi 2021–2027 ja kesäkuussa 2018 asiaan liittyvät lainsäädäntöehdotukset. Näin
se käynnisti YMP:n uudistusprosessin vuoden 2020 jälkeistä aikaa silmällä pitäen
(3.2.9).
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EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Euroopan parlamentti on tukenut yleisesti kaikkia yhteisen maatalouspolitiikan
uudistuksia. Se antoi etenkin tukensa pääosalle komission esittämistä vuoden 2003
uudistusta koskevista suuntaviivoista ja kannatti tukien osittaista tuotannosta
irrottamista. Sen sijaan se hylkäsi tuen vähentämisen periaatteen (P5_TA(2003)0256,
5.6.2003, EUVL C 68 E, 18.3.2004). Parlamentti on myös toistuvasti vaatinut
itselleen täysiä yhteispäätösvaltuuksia maatalouspolitiikassa, mikä toteutui Lissabonin
sopimuksen voimaantulon myötä (1.1.5 ja 3.2.1).
Keskustelut YMP:n tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen aloitettiin parlamentissa jo
ennen kuin komissio esitti tiedonantonsa ja lainsäädäntöehdotuksensa. Parlamentti
antoi valiokunta-aloitteisen mietinnön pohjalta päätöslauselman 8. heinäkuuta 2010
(EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 103). Parlamentin jäsenet määrittivät 21. vuosisadan
uuden YMP:n ensisijaiset toimintalinjat: elintarvikehuoltovarmuus, reilu kauppa,
maataloustoiminnan jatkuminen unionin kaikilla alueilla, elintarvikkeiden laadukkuus,
biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristönsuojelu, oikeudenmukainen
korvaus viljelijöiden tuottamista julkishyödykkeistä ja maaseudun kehittäminen,
joka perustuu ”vihreiden” työpaikkojen luomiseen. Nämä toimintalinjat vahvistettiin
23. kesäkuuta 2011 annetussa päätöslauselmassa, jossa käsiteltiin komission
tiedonantoa yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 (EUVL C 390 E,
18.12.2012, s. 49).
Parlamentti teki vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa
koskeviin lainsäädäntöehdotuksiin tarkistuksia, jotka muodostivat valtuutuksen
neuvoston kanssa käytäviin neuvotteluihin (päätöslauselmat P7_TA(2013)0084,
P7_TA(2013)0085, P7_TA(2013)0086 ja P7_TA(2013)0087, 13.3.2013). Yli
neljänkymmenen trilogin eli kolmen toimielimen välisen kokouksen jälkeen saatiin
aikaan poliittinen sopimus, ja parlamentti hyväksyi maatalouspolitiikan uudet asetukset
äänestyksessä 20. marraskuuta 2013 heti vuosien 2014–2020 rahoituskehyspaketin
hyväksymisen jälkeen (päätöslauselmat P7_TA(2013)0490–P7_TA(2013)0494, EUVL
C 436, 24.11.2016, s. 270–280).
Työn YMP:n uudistamiseksi vuoden 2020 jälkeen on parlamentissa alkanut.
Uudistuksessa huomioidaan Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista ja
covid-19-pandemian vaikutukset. Komission ehdotuksista äänestettiin täysistunnossa
23. lokakuuta 2020 (päätöslauselmat P9_TA(2020)0287, P9_TA(2020)0288 ja
P9_TA(2020)0289). Unionin lainsäätäjät ovat aloittaneet neuvottelut (trilogit), ja
lopullinen sopimus on periaatteessa mahdollista saada aikaan ennen kesää 2021
(3.2.9).

François Nègre
04/2022
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