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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta 

(2018/0000(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuus” (COM(2017)0713), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 38 ja 

39 artiklan yhteisen maatalouspolitiikan ja sen tavoitteiden toteuttamisesta, 

– ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 

(maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) 

N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja 

seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan 

tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun 

asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 

annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja 

eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen 

hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 

muuttamisesta 13. joulukuuta 2017 annetun asetuksen (EY) N:o 2393/20131 

(koontiasetus), 

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset nro 16/2017 

”Maaseudun kehittämisohjelmat: selkiyttäminen ja tulospainotteisuuden lisääminen 

tarpeen” ja nro 21/2017 ”Viherryttäminen: monimutkaisempi tulotukijärjestelmä ei ole 

vielä ympäristön kannalta vaikuttava”, 

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2017 julkaistun komission pohdinta-asiakirjan EU:n 

rahoituksen tulevaisuudesta (COM(2017)0358), 

– ottaa huomioon maaseudun kehittämisestä vuonna 2016 järjestetyssä eurooppalaisessa 

konferenssissa annetun Cork 2.0 -julistuksen ”Parempi elämä maaseutualueilla”, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta ”Yhteisen 

maatalouspolitiikan mahdollinen uudelleenmuotoilu”2, 

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon aiheesta ”YMP vuoden 2020 jälkeen”3, 

– ottaa huomioon YK: n kestävän kehityksen tavoitteet, josta useimmat ovat 

merkityksellisiä yhteisen maatalouspolitiikan kannalta,  

– ottaa huomioon vuonna 2015 järjestetyssä YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa 

(COP21) tehdyn Pariisin sopimuksen ja erityisesti Euroopan unionin tekemät 

sitoumukset ”kansallisesti määriteltyinä panoksina” (NDC) sopimuksen 

                                                 
1 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15. 
2 EUVL C 288, 31.8.2017, s. 10. 
3 EUVL C 342, 12.10.2017, s. 10. 
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maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 

(A8-0000/2018), 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa komission 

tiedonannossa todetaan, että yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on EU:n yhdennetyin 

politiikka ja sen avulla EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten vaatimuksiin, jotka 

koskevat elintarviketurvan ja elintarvikkeiden turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, ilmastonmuutostoimia ja eläinten hyvinvointia 

koskevia tiukkoja vaatimuksia; 

B. toteaa, että perheviljelmiin perustuvan Euroopan unionin monimuotoisen maatalouden 

yleinen tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset haluavat; 

C. ottaa huomioon, että vuosien kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu säännöllisesti uudelleen 

uusia haasteita vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt otettava aikaisempiin uudistuksiin perustuva uusi 

askel;  

D. toteaa, että uusi täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla ruoan ja maanviljelyn 

tulevaisuutta koskevassa komission tiedonannossa ja että se on tervetullut edellyttäen, 

että varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita koskevia 

uusia rajoitteita ja näin ollen uusia mutkikkaita rakenteita; 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava tärkeä rooli maataloustulojen pysähtyneisyyden ja 

epävakauden korjaamisessa, koska tuotannon keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla;  

F. ottaa huomioon, että viime vuosina viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän tekemisiin 

epävakaiden hintojen kanssa, mikä on heijastanut hintavaihteluita maailmanlaajuisilla 

markkinoilla ja makrotalouden kehityksen, ulkoisten toimien, elintarvikehygieniaan 

liittyviä kriisejä ja EU:ssa entistä tavallisempien äärimmäisten sääolojen aiheuttamaa 

epävarmuutta;  

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri jäsenvaltioissa, 

kohtuulliset hinnat kansalaisille ja kuluttajille sekä mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen ruokavalioon ja edistää samalla ympäristönsuojelua, 

ilmastotoimia sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia koskevien sitoumusten 

toteutumista; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja nykyistä oikeudenmukaisempi maksujärjestelmä, 

koska monissa jäsenvaltioissa nykyinen tukioikeusjärjestelmä perustuu viitetietoihin, 

jotka ovat nyt lähes 20 vuotta vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat nuorten viljelijöiden maatalousmaan saantia, 
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koska uusilla tulokkailla ei ole tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat epäedullisessa 

asemassa; 

I. katsoo, että esille tulleet uudet haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan lisääntyminen, 

edellyttävät, että maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen vaihdon olosuhteet ovat 

oikeudenmukaiset ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne vastaavat nykyisiä EU:n 

sosiaali-, talous- ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen tuote- ja prosessi-innovoinnin tutkimukseen ja 

kehittämiseen on tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta tutkimustulokset voidaan 

muuntaa viljelykäytännöksi unionin laajuisten maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella;  

K. katsoo, että maatalous- ja elintarvikealaa on kannustettava edistämään jatkossakin 

ympäristönsuojelua ja EU:n ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, jotka on vahvistettu 

kansainvälisissä sopimuksissa, kuten Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa; 

L. ottaa huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on korostanut, että vuoden 

2013 uudistuksen osana käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät monimutkaisuutta ja 

byrokratiaa, niitä on vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi tehosta YMP:n 

tuloksellisuutta ympäristön ja ilmaston kannalta;  

M. ottaa huomioon, että parempaa elämää maaseutualueilla koskevan Cork 2.0 -julistuksen 

tavoitteissa mainitaan elinvoimaiset maaseutualueet, monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 -ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä vahvistaa 

entisestään kannustimia kriisien ehkäisemiseksi aktiivisilla hallintavälineillä, jotka 

viranomaiset ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin painopisteisiin kuuluvat Euroopan maatalouden uudet 

haasteet edellyttävät, kuten todetaan EU:n rahoituksen tulevaisuutta koskevassa 

komission pohdinta-asiakirjassa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 

myönnetään riittävästi julkista rahoitusta sekä nykyisiä että uusia haasteita varten; 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä siten, että 

varmistetaan alan vakaus ja viljelijöiden suunnitteluvarmuus asianmukaisilla 

siirtymäajoilla ja -toimenpiteillä; 

Q. katsoo, että parlamentin on toimittava merkittävässä roolissa laadittaessa selkeää 

politiikkakehystä, jonka avulla säilytetään yhteiset pyrkimykset Euroopan tasolla ja 

jatketaan demokraattista keskustelua strategisista kysymyksistä, joilla on vaikutusta 

kaikkien kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun kyseessä ovat luonnonvarojen 

käyttö, elintarvikkeiden laatu ja maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen; 

Euroopan unionin, jäsenvaltioiden, alueiden ja viljelijöiden välinen uusi suhde 



 

PE618.154v01-00 6/12 PR\1146033FI.docx 

FI 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista koskeviin 

pyrkimyksiin, mutta korostaa, että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja aidosti yhteisen 

politiikan on oltava uudistuksen ensisijainen tavoite; 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla tällä hetkellä oleva liikkumavara perussääntöjen 

määrittelyssä voi aiheuttaa vaaran, että kilpailu sisämarkkinoilla vääristyy ja 

viljelijöiden tuensaanti eri jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla on epätasa-arvoista;  

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan yhteisten 

sääntöjen ja EU:n tasolla sovittujen välineiden puitteissa osana kaikkia 

ohjelmasuunnittelutoimia ja valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista lähestymistapaa, 

sen olisi katettava YMP:n molemmat pilarit ja varmistettava erityisesti eurooppalainen 

lähestymistapa ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä tasavertaiset toimintaedellytykset; 

4. muistuttaa komissiota tarpeesta noudattaa kussakin jäsenvaltiossa täysimääräisesti 

vallanjakoa, josta on usein säädetty niiden perustuslaissa, erityisesti siltä osin kuin on 

kysymys EU:n alueiden oikeudellisesta toimivallasta, kun toimintapolitiikkoja pannaan 

täytäntöön; 

5. suhtautuu myönteisesti ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin komission 

pyrkimyksiin ja tulosperusteisen lähestymistavan täytäntöönpanon valvontaan, jotta 

edistetään pikemminkin suorituskykyä kuin noudattamista, samalla kun varmistetaan 

asianmukainen seuranta EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, luotettavien ja mitattavissa 

olevien indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja seuraamuksia koskeva 

asianmukainen järjestelmä mukaan luettuna;  

6. kehottaa komissiota varmistamaan, että rahoituksen ja tuloksellisuuden valvontaa ja 

tilintarkastuksia suoritetaan samojen normien mukaisesti ja samoin perustein kaikissa 

jäsenvaltioissa riippumatta jäsenvaltioiden tehostetusta joustavuudesta ohjelman 

suunnittelussa ja hallinnoinnissa ja ottaen erityisesti huomioon sen varmistamisen, että 

varat maksetaan ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa kaikille tukikelpoisille viljelijöille;  

7. kehottaa komissiota myöntämään jäsenvaltioille ja alueille enemmän liikkumavaraa 

maatalouden de minimis -sääntöjen puitteissa;  

Älykäs ja tehokas ala kansalaisten, maaseutualueiden ja ympäristön palveluksessa 

8. katsoo, että on säilytettävä nykyinen kahden pilarin rakenne ja erityisesti viljelijöiden 

tulotukea koskeva ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että samalla myönnetään 

korvausta julkishyödykkeiden tarjonnasta yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi;  

9.  katsoo, että nykyiseen rakenteeseen perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun ja tehokkaan YMP:n tavoitteet vuoden 2020 

jälkeen; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin pientiloihin kohdennettua tukea, joka voidaan toteuttaa 
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soveltamalla pientiloihin entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; katsoo lisäksi, että 

suurempia tiloja koskevaa tukea olisi pienennettävä mittakaavaedut huomioon ottaen 

siten, että jäsenvaltioiden on mahdollista päättää tukikatosta; 

11. korostaa, että on kartoitettava keskeisiä tekijöitä avoimessa ja objektiivisessa 

seuraamus- ja kannustinjärjestelmässä, jonka avulla määritellään viljelijöiden 

kelpoisuus julkisen tuen saantiin ja jonka olisi koostuttava vapaaehtoisista ja 

pakollisista toimenpiteistä;  

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella yhdenmukaisella tukien laskentamenetelmällä, jotta 

järjestelmästä saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi;  

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti siten, 

että otetaan huomioon sosioekonomiset erot, erilaiset tuotantokustannukset ja 

jäsenvaltioiden toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

14. katsoo, että jos tasavertaiset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla voidaan taata, 

vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki olisi säilytettävä välineenä, jolla torjutaan 

erityisiä vaikeuksia, jotka johtuvat etenkin epäsuotuisassa asemassa olevien alueiden ja 

vuoristoalueiden rakenteellisesti epäedullisesta kilpailuasemasta, ja vaikeuksia, jotka 

ovat luonteeltaan tilapäisiä ja johtuvat esimerkiksi siitä, että vanhasta tukijärjestelmästä 

siirrytään pois;  

15. palauttaa mieliin, että sukupolvenvaihdos on haaste, johon viljelijät monissa 

jäsenvaltioissa joutuvat vastaamaan ja että kussakin kansallisessa strategiassa on siksi 

käsiteltävä tätä kysymystä kattavan lähestymistavan avulla, mukaan luettuina 

ensimmäisen pilarin mukaiset lisämaksut ja toisen pilarin mukaiset kohdennetut toimet, 

sekä uusien rahoitusvälineiden ja kansallisten toimenpiteiden avulla, jotta viljelijöitä 

kannustetaan maataloustoimiensa siirtämiseen; 

16. korostaa maaseudun kehittämisen ja myös Leader-aloitteen merkitystä 

monitoiminnallisen maatalouden tukemisessa sekä täydentävien liiketoimien ja 

liiketoimintamahdollisuuksien edistämisessä, jotta voidaan saada tuloja 

maaseutumatkailusta ja varmistaa yhteisön tukema maatalous ja sosiaalipalvelujen 

tarjoaminen maaseutualueilla;  

17. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön uuden ja kattavan oikeudellisen kehyksen, jonka 

avulla on mahdollista integroida täydentävien ehtojen, viherryttämisen sekä hyvien 

maatalouskäytäntöjen ja ympäristönormien ja maaseudun kehittämiseen tarkoitettujen 

maatalouden ympäristötoimien kaltaiset erityyppiset nykyiset ilmastotoimet, jotta 

viljelijät voivat vaikuttaa tehokkaasti ja vähemmällä byrokratialla ympäristönsuojelua, 

biologista monimuotoisuutta ja ilmastoa koskeviin toimiin ja jotta samalla varmistetaan, 

että jäsenvaltiot voivat valvoa riittävästi ja paikalliset olosuhteet otetaan huomioon; 

18. katsoo, että tätä uutta kehystä olisi tuettava siten, että siihen kohdennetaan mahdollisesti 

vähimmäismäärä kokonaismäärärahoista, jotka ovat käytettävissä maatalouden 

ympäristötoimiin, luonnonmukainen maatalous, biologinen monimuotoisuus sekä 

kasvien ja eläinten geneettinen monimuotoisuus mukaan luettuina; 
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19. kehottaa komissiota edistämään innovointia ja nykyaikaistamista maataloudessa 

tukemalla koulutusta ja maatalouden neuvontapalveluja ohjelmien suunnittelun ja 

täytäntöönpanon ennakkoedellytyksenä kaikissa jäsenvaltioissa ja tukemaan samalla 

osaamisen siirtämistä ja parhaiden käytäntöjen mallien vaihtoa jäsenvaltioiden välillä; 

Vahva asema viljelijöille maailmanlaajuisessa elintarvikejärjestelmässä  

20. kehottaa komissiota säilyttämään yhteisen markkinajärjestelyn nykyiset puitteet, 

mukaan luettuina yksittäiset alakohtaiset suunnitelmat (viini sekä hedelmät ja 

vihannekset) ja EU:n kouluhedelmä- ja vihannesohjelmat sekä koulumaitojärjestelmä, 

joiden keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kunkin alan kestävyyttä ja kilpailukykyä, ja 

samalla mahdollistaa kaikille viljelijöille niiden käyttömahdollisuus; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n puitteissa viljelijöitä on tuettava ehdottomasti entistä 

tehokkaammin, jotta he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja markkinariskeistä johtuvista 

hintojen ja tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä joustavan riskienhallinnan 

kannustimia ja vakauttamisvälineitä ja varmistamalla samalla, että mahdollisimman 

monet voivat käyttää niitä;  

22. korostaa, että on välttämätöntä vahvistaa tuottajien asemaa elintarvikkeiden 

toimitusketjussa erityisesti siten, että heille taataan oikeudenmukainen osuus 

lisäarvosta, edistetään monialaista yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden avoimuutta 

ja kriisien ehkäisemistä;  

23. kehottaa komissiota mahdollistamaan ja todella kannustamaan – erityisesti maitoalalla – 

aktiivisia kriisinhallintavälineitä, kuten vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, joilla 

hallitaan tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja jalostajien keskuudessa, ja 

selvittämään mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä muille aloille; 

24. kehottaa tarkistamaan perusteellisesti nykyistä kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei sovelleta talousarvion vuotuisuusperiaatetta, 

jotta voidaan sallia määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle ja mahdollistaa tällä 

tavoin nopeat ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, mukaan luettuina eläinten ja 

kasvien terveyteen, sairauksiin ja elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä kriisit;  

25. katsoo, että vaikka kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n maatalousalalle yleensä ja 

tarpeellisia EU:n aseman vahvistamiseksi maailmanlaajuisilla maatalousmarkkinoilla, 

niistä aiheutuu myös useita haasteita, jotka edellyttävät tehostettuja turvamekanismeja, 

joilla varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä ja kolmansien maiden markkinoilla; 

Avoin päätöksen vuosia 2020–2027 koskevan vakaasti perustellun YMP-ehdotuksen 

takeena  

27. korostaa, että parlamentin ja neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn avulla määritettävä 

yleiset tavoitteet, toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja tarvittavan jouston taso, jotta 
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jäsenvaltiot pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja tarpeistaan sisämarkkinoiden 

vaatimusten mukaisesti;  

28. pitää valitettavana, että koko YMP:n vuoden 2020 jälkeinen ohjelmasuunnitteluprosessi 

– kuuleminen, tiedottaminen, vaikutustenarviointi ja lainsäädäntöehdotukset – alkaa 

merkittävästi myöhässä, koska kahdeksannen vaalikauden loppu on lähestymässä, mikä 

vaarantaa mahdollisuuden saavuttaa lopullinen sopimus ennen Euroopan parlamentin 

vaaleja; 

29. kehottaa komissiota ehdottamaan ennen uuden täytäntöönpanomallin soveltamista 

siirtymäaikaa, joka on riittävän pitkä, jotta varmistetaan pehmeä lasku ja vältetään 

kaikki viivästykset viljelijöiden vuotuisissa maksuissa ja maaseudun 

kehittämisohjelmien täytäntöönpanossa; 

o 

o  o 

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT 

Komissio hyväksyi 29. marraskuuta 2017 yhteisen maatalouspolitiikan nykyaikaistamista ja 

yksinkertaistamista koskevan tiedonantonsa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

(COM(2017)0713).  

 

Puheenjohtaja Juncker oli ilmoittanut tästä tiedonannosta jo vuonna 2016, se on sisällytetty 

vuoden 2017 komission työohjelmaan, ja alun perin se oli tarkoitus antaa keväällä 2017. 

26-sivuisella tekstillä käynnistetään monivaiheinen prosessi, jonka puitteissa EU-27:n 

toimielinten on lopulta päästävä yksimielisyyteen lainsäädännöstä, jossa määritellään vuoden 

2020 jälkeinen yhteinen maatalouspolitiikka. Tiedonannon tarkoituksena on näin ollen luoda 

sekä perusta että puitteet toimielinten ja yksittäisten kansalaisten sekä julkisten ja yksityisten 

sidosryhmien väliselle keskustelulle 27 jäsenvaltion EU:ssa. 

 

Sen jälkeen tehdään lainsäädäntöehdotuksia seuraavaa ohjelmakautta 2020–2027 koskevaksi 

oikeusperustaksi, ja niihin liitetään vaikutustenarviointi, joka muodostaa asiaa koskevan 

näyttöpohjan. Ehdotukset julkaistaan kevääksi 2018 suunnitellun monivuotisen 

rahoituskehyksen hyväksymisen jälkeen. 

 

Tiedonannon alkuperäisenä tarkoituksena on 

– tuoda esiin tärkeimmät EU:n maatalouden haasteet (ruokaa ei nimenomaisesti mainita) 

– korostaa maatalousalan vaikutusta komission kymmeneen painopistealaan ja kestävän 

kehityksen tavoitteisiin synergiassa EU:n muiden toimintapolitiikkojen kanssa 

– eritellä politiikan painopisteet tulevaa YMP:tä varten ja parantaa sen EU-lisäarvoa  

– tutkia operatiivisia ehdotuksia, jotka koskevat yksinkertaisempaa YMP:tä, hallinnon 

parantamista, monimuotoisuuden entistä parempaa huomioon ottamista EU:n 

maataloudessa, toissijaisuuden lisäämistä, edunsaajien hallinnollisen rasitteen 

rajoittamista ja tuloksiin keskittymisen tehostamista. 

Tiedonannossa asetetaan myös kolme keskeistä tavoitetta maataloudelle vastapainona 

perussopimuksiin perustuville tavoitteille: 

1. älykkään ja kestokykyisen maatalousalan edistäminen  

2. ympäristönsuojelun ja ilmastotoimien tehostaminen 

3. maaseutualueiden sosioekonomisen rakenteen vahvistaminen. 

Vuoden 2020 jälkeisen YMP:n ohjelmasuunnitteluprosessin ensimmäinen vaihe oli verkossa 

järjestetty kattava julkinen kuuleminen, joka sai verkossa kaikista EU:n jäsenvaltioista yli 

320 000 vastausta, joista ylivoimaisesti suurimman osan olivat lähettäneet yksittäiset 

kansalaiset, ja yli 1 400 kannanottoa.  

Toisessa vaiheessa laaditaan kattava vaikutustenarviointi, jonka tarkoituksena on ottaa opiksi 

vuosien 2013–2020 ohjelmakauden täytäntöönpanosta ja jolla pyritään erityisesti 

”vihreämpään, yksinkertaisempaan ja oikeudenmukaisempaan” YMP:hen. Kun siis samalla 

otetaan huomioon parhaillaan käytävän keskustelun yleisluonteiset näkemykset, 

vaikutuksenarvioinnissa kehitetään joukko toimintapoliittisia kehitysvaihtoehtoja, mukaan 

luettuna arviointi siitä, miten toimintapoliittiset tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa:  

 

– Vaihtoehdossa 1 (perustaso) arvioidaan YMP:n vaikutusta sellaisena kuin se on 

nykyään, mukaan luettuna äskettäin hyväksytty koontiasetusta koskeva ehdotus.  

– Vaihtoehdossa 2 arvioidaan ” ei YMP:tä” -skenaarion vaikutusta, jotta voidaan testata 
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seurauksia, joita politiikkatoimien toteuttamatta jättämisellä on YMP:n taloudelliseen, 

ympäristöön liittyvään ja sosiaaliseen EU-lisäarvoon. 

– Vaihtoehdossa 3 nähdään jäsenvaltiot/alueet ohjelmoimassa YMP-operaatioita 

havaittuihin tarpeisiin perustuvien EU:n painopisteiden vastaisesti. Painopiste siirtyy 

riskinhallintaan, rakenneuudistukseen tehtäviin investointeihin ja liiketoiminnan 

kehittämiseen maataloudessa ja maaseudun pk-yrityksissä, ilmasto- ja 

ympäristöpalveluihin sekä innovoinnin, tiedon sekä tieto- ja viestintätekniikan 

saatavuuteen.  

– Vaihtoehdossa 4 määritellään uudelleen EU:n, jäsenvaltioiden ja tilojen välinen 

tehtävien jako, jotta tehostetaan tuloihin liittyvää turvaverkkoa entistä parempien 

suoran tuen välisten synergioiden avulla, mukaan luettuna pinta-alatuki ja 

riskinhallinta, kohdennetaan paremmin ilmasto- ja ympäristötoimintaa ja 

yksinkertaistetaan ja nykyaikaistetaan suoritusperusteisten tulosten valvontatoimia. 

– Vaihtoehdossa 5 kaavaillaan suoran tuen voimakasta uudelleenjakamista pienille ja 

ympäristöystävällisille tiloille ja edistetään lyhyitä ketjuja. 

Tiedonannon ja vaikutustenarvioinnin näyttöpohja on seuraava: 

– jäsenvaltioiden indikaattoreihin perustuva maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

pääosaston oma arviointi- ja seurantakehys YMP:n tuloksellisuuden mittaamista 

varten  

– kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaa varten hyväksytyt EU:n laajuiset tavoitteet 

ja indikaattorit (tiedonanto ”Kestävyyttä edistävät EU:n toimet” COM(2016)0739) 

– EU:n 27 jäsenvaltion vuotuiset täytäntöönpanokertomukset tarjoavat tietoa 

tavoitteiden saavuttamista koskevasta edistyksestä ja vastaavista määrärahoista 

– maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston säännölliset arvioinnit YMP:n 

yleisistä vuotta 2013 koskevista tavoitteista ja panos vuoden 2017 loppupuolella 

järjestettyä EU:n maatalouden tulevaisuudennäkymiä käsittelevää konferenssia varten.  

 

Laajemmasta asiayhteydestä katsottuna YMP:n uudistuksen keskeisin kysymys liittyy 

talousarvioon: YMP on edelleen suurin yksittäinen menoerä EU:n talousarviossa, ja sen osuus 

on noin 38 prosenttia kokonaismenoista. Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 

EU:n on vastattava merkittäviin haasteisiin, kuten maahanmuuttoon, turvallisuuteen ja 

kasvuun, samalla kun Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen pienentää 

käytettävissä olevaa talousarviota ja jäsenvaltiot ovat silti hyvin haluttomia kasvattamaan 

talousarvion kokonaismäärää (yksi prosentti BKTL:stä).  

 

Julkisten ja yksityisten sidosryhmien kannalta keskeiset tiedonannossa esille otetut asiat ovat 

sen vuoksi seuraavat:  

– Kansallinen strategia – suunnittelu, hyväksyminen ja täytäntöönpano: Erityisesti 

hallintorakenne (oikeudelliset näkökohdat, kuten alueiden ja keskushallinnon välinen 

suhde, avoimuus ja kansalaisten osallistuminen), sisäinen johdonmukaisuus 

(yhdenmukaisuus maaseudun kehittämisohjelmien ja alakohtaisten suunnitelmien 

kanssa), ulkoinen johdonmukaisuus (esimerkiksi Euroopan rakenne- ja 

investointirahastot).  

– Täytäntöönpanomalli – tuotoksiin suuntautuneet ja suoritusperusteiset 

rahoitusohjelmat: Valvonta ja tarkastus (EU:n ja kansallinen toimivalta), indikaattorit 

(käytettävyys ja määritelmä, laadunvalvonta, seuraamukset), hallintomallit 

(yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot), tasavertainen lähestymistapa kaikissa 

jäsenvaltioissa (tukikelpoisuus, pakollinen/vapaaehtoinen, valvonta). 
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– Ympäristö- ja ilmastotoiminta – ympäristöpalvelujen korvaamista koskeva yhdennetty 

lähestymistapa siten, että yhdistetään YMP:n nykyinen viherryttäminen, täydentävät 

ehdot ja hyvä maatalouskäytäntö sekä julkishyödykkeiden korvaamista koskevat 

maaseudun kehittämistoimenpiteet, ilmastotoimet sekä ihmisten, eläinten ja kasvien 

terveys ja hyvinvointi mukaan luettuina.  

– Rahoitusosuus – EU:n tukiohjelmat: Rahoituksen vähentäminen/kohdentaminen, 

eriyttäminen jäsenvaltioiden välillä (ulkoinen lähentyminen), joka perustuu 

objektiivisiin kriteereihin (katso ESIR), alueiden/jäsenvaltioiden osarahoitus, 

jäsenvaltioiden alueiden sosioekonomiset olosuhteet huomioon ottavat etuudet 

(sisäinen lähentyminen).  

 

Tulevaisuudennäkymien osalta on tärkeää muistaa, että YMP:n viimeisimmällä 

ohjelmasuunnittelukaudella 2013–2020 kului kaksi vuotta komission alkuperäisten ehdotusten 

julkaisemisesta (kesäkuu 2011) osana monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 koskevaa 

ehdotusta päästä poliittiseen sopimukseen (2013) ja lainsäädännön lopulliseen hyväksymiseen 

(joulukuussa 2013), mikä edellytti siirtymätoimenpiteitä aloilla (vuoteen 2015 saakka). Tämä 

ei kuitenkaan osunut yhteen komission toimikauden ja parlamentin vaalikauden päättymisen 

kanssa.  


