
Faktatietoja Euroopan unionista - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

YMP:N ENSIMMÄINEN PILARI:
II – SUORA TUKI VILJELIJÖILLE

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa vuonna 2003 ja ”terveystarkastuksessa”
vuonna 2009 pääosa suorista tuista irrotettiin tuotannosta. Nykyään asetus (EU)
N:o 1307/2013 on ainoa oikeusperusta viljelijöille maksettaville suorille tuille
ja sisältää kaikki niitä koskevat säännöt. Se tekee suorista tuista paremmin
kohdennettuja, tasapuolisempia ja ympäristöystävällisempiä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 38–44 artikla. Asetus
(EU) N:o 1306/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549) ja asetus (EU) N:o 1307/2013
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608), joita on muutettu asetuksella (EU) 2017/2393
(EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15; tämä ns. koontiasetus liittyy monivuotisen
rahoituskehyksen 2014–2020 väliarviointia koskeviin komission ehdotuksiin).

TAVOITTEET

Yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) on kaudella 2014–2020 edelleen kaksi pilaria,
joiden välisiä yhteyksiä on entisestään lisätty. Maatalouden tukia tarkastellaan nyt
kokonaisvaltaisemmin ja yhtenäisemmin.

ASETUKSEN (EU) N:O 1307/2013 SISÄLTÖ

A. Yleiskatsaus: monimuotoinen suorien tukien järjestelmä
Suorien tukien järjestelmässä ei enää ole pääosassa tuen tuotannosta irrottaminen
vaan sen tehokkaampi kohdentaminen. Nykyään tuet ovat monimuotoisia, ja
kukin tukiosa kytkeytyy tiettyihin tavoitteisiin: 1) hehtaarikohtainen perustuki,
jonka määrä yhdenmukaistetaan kansallisten tai alueellisten taloudellisten tai
hallinnollisten kriteerien ja yhdenmukaistamisprosessin mukaisesti (nk. sisäinen
yhdenmukaistaminen), 2) täydentävä ”viherryttämistuki”, jolla kompensoidaan
sellaisia ympäristöhyödykkeiden tuotantokustannuksia, joista ei saada korvausta
markkinoilla, 3) nuorten viljelijöiden lisätuki, 4) uudelleenjakotuki eli viljelijöille tilan
ensimmäisten hehtaarien perusteella mahdollisesti myönnettävä lisätuki, 5) viljelijöiden
lisätulotuki luonnonhaitta-alueilla, 6) tuotantosidonnainen tuki, jota myönnetään
tietyille alueille tai tietyntyyppiselle maataloudelle taloudellisista ja/tai sosiaalisista
syistä, 7) yksinkertaistettu vapaaehtoinen järjestelmä pienviljelijöille, jotka saavat
tukea alle 1 250 euroa. Kolme ensimmäistä tukiosaa ovat jäsenvaltioille pakollisia,
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neljä jälkimmäistä vapaaehtoisia. Jäsenvaltioiden on käytettävä 30 prosenttia
jäsenvaltiokohtaisista määrärahoistaan viherryttämistukiin. Jäljellä olevat 70 prosenttia
osoitetaan perustukiin sen jälkeen, kun on vähennetty maksut tukioikeuksien
kansallisiin varantoihin (pakollinen, enintään 3 prosenttia jäsenvaltiokohtaisista
määrärahoista) sekä täydentävään uudelleenjakotukeen (enintään 30 prosenttia),
nuorten viljelijöiden tukeen (enintään 2 prosenttia), luonnonhaitta-alueiden viljelijöiden
tukeen (enintään 5 prosenttia) tai tuotantosidonnaiseen tukeen (enintään
15 prosenttia). Uusi hehtaarikohtainen perustuki on varattu aktiiviviljelijöille. Lisäksi
tukia pyritään osittain yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden kesken vuoteen 2019 asti
(nk. ulkoinen yhdenmukaistaminen).
B. Keskeiset osat
1. Perustukijärjestelmä / yksinkertaisempi pinta-alatuen järjestelmä (pakollinen)
Jäsenvaltioiden on osoitettava 70 prosenttia suorien tukien määrärahoistaan uuteen
perustukijärjestelmään, kun niistä on ensin vähennetty maksusitoumukset nuorten
viljelijöiden lisätukeen ja vapaaehtoisiin tukimuotoihin eli luonnonhaitta-alueiden
viljelijöiden ja pienviljelijöiden tukeen, uudelleenjakotukeen ja tuotantosidonnaiseen
tukeen. Kahdentoista jäsenvaltion tapauksessa yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää
sovelletaan edelleen vuoteen 2020 saakka. Sisäisen yhdenmukaistamisen
edistämiseksi niiden jäsenvaltioiden, jotka pitivät vuonna 2013 voimassa aiempiin
viitemääriin perustuvia tukia, on siirryttävä määrältään yhtenäisempiin hehtaaritukiin.
Tämän ne voivat tehdä eri tavoin. Ne voivat käyttää kansallista tai alueellista mallia,
jonka tuloksena on vuoteen 2019 mennessä alueellisesti tai kansallisesti sovellettava
kiinteä määrä, tai ne voivat varmistaa, että vähemmän kuin 90 prosenttia alueellisen
tai kansallisen tuen keskiarvosta saavien tilojen tukia korotetaan asteittain niin, että
vuoteen 2019 mennessä kaikkien viljelijöiden saaman tuen määrä on vähintään
60 prosenttia kansallisesta tai alueellisesta keskiarvosta. Yli alueellisen tai kansallisen
keskiarvon tukea saavien viljelijöiden tukea mukautetaan suhteutetusti, ja jäsenvaltiot
voivat rajata mahdolliset tuen menetykset 30 prosenttiin.
2. Uudelleenjakotuki (vapaaehtoinen)
Uudelleenjakotukeen voidaan osoittaa enintään 30 prosenttia jäsenvaltiokohtaisista
määrärahoista. Sitä maksetaan viljelijöille joko tilan ensimmäisen 30 hehtaarin
perusteella tai kansalliseen keskimääräiseen tilakokoon asti, jos se on suurempi kuin
30 hehtaaria. Vaihtoehtona on soveltaa hehtaarikohtaista enimmäistukea. Jäsenvaltiot,
jotka maksavat uudelleenjakotukea, voidaan vapauttaa velvollisuudesta alentaa
perustukea 150 000 eurosta alkaen (vähintään 5 prosenttia).
3. Nuorten viljelijöiden tuki (pakollinen)
Maatalouden sukupolvenvaihdoksen edistämiseksi nuorille viljelijöille – eli alle 40-
vuotiaille uusille viljelijöille, jotka ovat perustaneet tilan viimeisten viiden vuoden aikana
– myönnettävää perustukea korotetaan 25 prosentilla tukioikeuksien arvosta viiden
vuoden ajan toiminnan aloittamisesta. Tätä tukea rahoitetaan enintään 2 prosentilla
jäsenvaltiokohtaisista määrärahoista. Se on jäsenvaltioille pakollinen.
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4. Viherryttäminen (pakollinen mutta sovelletaan joustavasti)
Perustukijärjestelmän ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän lisäksi kukin
tila saa hehtaarikohtaista lisätukea sitoutuessaan noudattamaan ilmaston ja
ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Jäsenvaltioiden on ehdottomasti
käytettävä 30 prosenttia jäsenvaltiokohtaisista määrärahoistaan viherryttämistukeen.
Tukikelpoisia toimenpiteitä on kolmenlaisia:
— Viljelyn monipuolistaminen: Jos tilalla on yli 10 hehtaaria peltoalaa, viljelijän

on viljeltävä vähintään kahta viljelykasvia. Jos peltoalaa on yli 30 hehtaaria,
viljelykasveja on oltava vähintään kolme. Pääviljelykasvin osuus peltoalasta saa
olla enintään 75 prosenttia ja kahden pääviljelykasvin osuus enintään 95 prosenttia
peltoalasta.

— Olemassa olevan pysyvän nurmen säilyttäminen.

— ”Ekologisen alan” muodostaminen: Jos tilalla on yli 15 hehtaaria peltoalaa (lukuun
ottamatta pysyvää nurmea ja pysyviä viljelykasveja), vähintään 5 prosenttia
peltoalasta on pidettävä nk. ekologisena alana, joksi soveltuvat pellonreunat,
pensasaidat, puut, kesantomaa, maisemapiirteet, biotoopit, suojakaistat,
metsitetyt alat ja typpeä sitovien kasvien alat.

Viherryttämisvaatimusten täyttämättä jättäminen johtaa raskaisiin seuraamuksiin.
Jotta ei aiheutettaisi haittaa viljelijöille, jotka jo huomioivat ympäristö- ja
kestävyysnäkökohdat, asetuksessa säädetään vastaavuusjärjestelmästä, jonka
mukaan sellaisten tilojen katsotaan täyttävän nämä perusvaatimukset, jotka jo
valmiiksi soveltavat ympäristön kannalta suotuisia menettelytapoja. Esimerkiksi
luonnonmukaisille viljelijöille ei aseteta lisävaatimuksia, koska luonnonmukaisten
viljelykäytäntöjen ympäristöhyödyt ovat ilmeisiä. Uudessa asetuksessa luetellaan
toimenpiteet, jotka katsotaan vastaaviksi.
5. Tuotantosidonnainen tuki (vapaaehtoinen)
Korjatakseen sisäisestä yhdenmukaistamisesta tietyille erityisen herkille aloille tai
alueille mahdollisesti aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia jäsenvaltiot voivat myöntää
tuotantosidonnaista tukea, joka koskee tiettyjä tuotteita. Tähän tukeen voidaan
käyttää enintään 8 prosenttia jäsenvaltiokohtaisista määrärahoista, jos jäsenvaltio
maksaa jo tuotantosidonnaista tukea, tai jopa 13 prosenttia, jos tuotantosidonnaisen
tuen määrä on jäsenvaltiossa yli 5 prosenttia. Komissio voi hyväksyä korkeamman
prosenttiosuuden, jos se on perusteltua. Lisäksi on mahdollista myöntää 2 prosentin
tuotantosidonnainen tuki valkuaiskasveille.
6. Luonnonhaitta-alueet (epäsuotuisat alueet) (vapaaehtoinen)
Jäsenvaltiot tai niiden alueet voivat myöntää kumman tahansa pilarin määrärahoista
luonnonhaitta-alueiksi luokitelluille alueille lisätukia, joiden määrä voi olla enintään
5 prosenttia jäsenvaltiokohtaisista määrärahoista.
7. Aktiiviviljelijät (pakollinen mutta sovelletaan joustavasti)
Uudistuksessa tiukennettiin aktiiviviljelijöiden määrittelyä koskevia sääntöjä, jotta
saatiin ratkaistua tosiasiassa muuta elinkeinoa harjoittavien viljelijöiden ongelma.
Samalla poistettiin lainsäädännön porsaanreikiä, joita jotkut yritykset ovat
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hyödyntäneet vaatien suoria tukia, vaikka maatalous ei ole niiden pääasiallista
liiketoimintaa. Jäsenvaltioiden on noudatettava uutta sulkulistaa toiminnoista, joihin ei
voi saada suoria tukia (näyttöä koskevia kriteerejä on lievennetty nk. koontiasetuksessa
(EU) 2017/2393, EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15) (3.2.9).
8. Pienviljelijöiden tuki (vapaaehtoinen)
Uudessa YMP:ssä jäsenvaltiot voivat soveltaa pienviljelijöihin yksinkertaistettua
järjestelmää, jossa maksetaan vuotuista tukea tilakoosta riippumatta enintään
1 250 euroa. Edunsaajiin sovelletaan lievempiä täydentäviä ehtoja, eikä
heidän tarvitse noudattaa viherryttämisvaatimuksia. Pienviljelijöiden tukijärjestelmän
kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 10:tä prosenttia jäsenvaltiokohtaisista
määrärahoista, paitsi jos jäsenvaltio päättää myöntää pienviljelijöille saman verran
tukea kuin he olisivat saaneet ilman tätä järjestelmää.
9. Täydentävät ehdot (pakollisia)
Asetuksessa vahvistettiin täydentäviä ehtoja koskevat säännöt. Niitä myös
yksinkertaistettiin siten, että suorien tukien edellytyksenä on, että viljelijät noudattavat
a) jäsenvaltion vahvistamia viljely- ja ympäristövaatimuksia, joiden tarkoituksena on
rajoittaa maaperän eroosiota, ylläpitää maaperän rakennetta ja orgaanisen aineksen
määrää sekä turvata säilyttämisen vähimmäistaso, sekä b) voimassa olevia unionin
lainsäädännön vaatimuksia, jotka liittyvät kansanterveyteen, eläinten terveyteen,
ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Jos viljelijä ei täytä täydentäviä ehtoja, suoria
tukia, joihin hänellä olisi oikeus, alennetaan ja ne saatetaan jopa kokonaan evätä.
10. Budjetti- ja rahoituskurimekanismi (pakollinen)
Budjettikurimekanismilla varmistetaan, että YMP:n ensimmäisen pilarin menot
eivät ylitä monivuotisessa rahoituskehyksessä määrärahoille vahvistettuja vuotuisia
enimmäismääriä (1.4.3). Suorien tukien mukauttamista ehdotetaan, kun ennusteet
osoittavat, että ennakkoarvio kokonaismenoista ylittyy tiettynä varainhoitovuonna.
Mahdollista alennusta ei sovelleta viljelijälle maksettavien suorien tukien
ensimmäiseen 2 000 euroon. Viljelijöille alun perin myönnettyjä suoria tukia voidaan
myös vähentää jokaisena varainhoitovuonna, jotta saadaan muodostettua uusi
kriisivaraus markkinahäiriöiden varalta (400 miljoonan euroon saakka) (3.2.4).
11. Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (pakollinen)
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (josta käytetään myös englannin lyhennettä
IACS) pysyy voimassa, ja sitä lujitetaan. Siihen kuuluvat ainakin seuraavat osatekijät:
sähköinen tietokanta, viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä, perustukioikeuksien
tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmä, yhdennetty valvontajärjestelmä ja järjestelmä,
johon kirjataan kaikkien tukihakemuksen jättävien viljelijöiden tunnistetiedot.

YMP:N TÄYTÄNTÖÖNPANO VUOSINA 2014–2020 JA SEN
JATKAMINEN TAMMIKUUHUN 2023 SAAKKA

Jäsenvaltioiden oli tehtävä vuoden 2014 kuluessa ratkaisevia valintoja, koska uusi
suorien tukien järjestelmä jättää niille paljon liikkumavaraa soveltamisen suhteen.
Valtaosa jäsenvaltioista (Saksaa lukuun ottamatta) voi myöntää tuotantosidonnaisia
tukia tarpeen mukaan ja hyvin vaihtelevin prosenttiosuuksin, kahdeksan niistä
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on päättänyt maksaa uudelleenjakotukea ja 15 jäsenvaltiota on soveltanut
pienviljelijöiden tukijärjestelmää. Viherryttämistukien tapauksessa viisi jäsenvaltiota on
antanut viljelijöille mahdollisuuden täyttää osan vaatimuksista soveltamalla vastaavia
käytäntöjä. Lisäksi 15 jäsenvaltiota on siirtänyt määrärahoja pilarien välillä: kauden
aikana siirrettiin noin 4 miljardia euroa ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin.
Toisen pilarin osalta komissio on hyväksynyt 118 maaseudun kehittämisohjelmaa.
YMP:n täytäntöönpano hoidetaan 20 jäsenvaltiossa yhdellä kansallisella ohjelmalla,
kun taas kahdeksan jäsenvaltiota toteuttaa useamman erillisen täytäntöönpano-
ohjelman (esimerkiksi voidakseen ottaa maantieteelliset olot tai hallintorakenteensa
paremmin huomioon).
Koska lainsäädäntömenettelyjä YMP:n uudistamiseksi vuoden 2020 jälkeen ei saatu
päätökseen 1. tammikuuta 2021 mennessä, unionin lainsäätäjät antoivat asetuksen
(EU) 2020/2220 (EUVL L 437, 28.12.2020), jolla jatketaan nykyisten sääntöjen
voimassaoloa kahdella vuodella (31. joulukuuta 2022 saakka).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti hyväksyi 13. maaliskuuta 2013 useita päätöslauselmia vuoden 2013
jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista lainsäädäntöehdotuksista
(P7_TA(2013)0084–P7_TA(2013)0087, EUVL C 36, 29.1.2016, s. 240–704).
Useiden trilogien eli kolmen toimielimen kokousten jälkeen päästiin poliittiseen
sopimukseen 26. kesäkuuta 2013. Silti tarvittiin vielä parlamentin ja neuvoston
välistä sovittelua, jossa selvennettiin suorien tukien ja maaseudun kehittämistoimien
talousarviojärjestelyjä. Kun nämä asiat oli ratkaistu, parlamentti antoi 20. marraskuuta
2013 heti vuosien 2014–2020 rahoituskehyspaketin hyväksymisen jälkeen useita
päätöslauselmia (P7_TA(2013)0490–P7_TA(2013)0494, EUVL C 436, 24.11.2016,
s. 270–280), joissa se jälleen ilmaisi tukensa uudelle yhteiselle maatalouspolitiikalle.
Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointia tehtäessä
parlamentin esittämät tarkistukset paransivat viherryttämistukia ja nuorten viljelijöiden
tukia koskevia sääntöjä. Tekstistä päästiin sopimukseen neuvoston kanssa
lokakuussa 2017, ja se julkaistiin joulukuussa 2017 (asetus (EU) 2017/2393,
EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15). Unionin lainsäätäjät ovat jo aloittaneet työn
suorien tukien järjestelmän uudistamiseksi vuoden 2020 jälkeen. Muutokset komission
lainsäädäntöehdotuksiin on määrä hyväksyä trilogeissa ennen kesää 2021 (3.2.9).

François Nègre
04/2022
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