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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksessa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) horisontaaliasetukseksi 
(COM(2018)0393) esitetään, että YMP rahoitetaan jatkossakin kahdesta erillisestä rahastosta 
eli maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta. Ensimmäiseen pilariin kuuluvat yleisesti 
sovellettavat vuotuiset toimenpiteet, joita täydennetään toiseen pilariin kuuluvilla 
monivuotisilla ohjelmilla. 

Komission ehdotuksissa vuosien 2021–2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi YMP:lle on 
osoitettu 324,3 miljardia euroa kiinteinä hintoina. YMP:n kahden pilarin rakenteen odotetaan 
säilyvän. Komissio on esittänyt suoriin tukiin ja markkinainterventioihin kiintein hinnoin 
254,2 miljardia euroa ja maaseudun kehittämiseen kiintein hinnoin 70 miljardia euroa. 

Valmistelija ei kannata unionin YMP:lle myöntämän rahoituksen leikkaamista.
YMP:n menojen merkittävä leikkaaminen (31,896 miljardia euroa kiinteinä hintoina (2018) 
ensimmäisessä pilarissa eli 11 prosentin leikkaus ja 26,675 miljardia euroa kiinteinä hintoina 
(2018) toisessa pilarissa eli 28 prosentin leikkaus) voi vaikuttaa kielteisesti 
maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen. Näillä leikkauksilla olisi kielteisiä 
seurauksia myös maaseutualueiden ulkopuolella. Toisen pilarin rahoituksen radikaalit 
leikkaukset voivat erityisesti pysäyttää kehityksen, jolla tasoitetaan eri jäsenvaltioiden 
maatalousalueiden välistä eriarvoisuutta. Lisäksi ne saattavat vaikuttaa kohtuuttomalla tavalla 
köyhimpiin maihin, jotka tarvitsevat talouden lähentymistä kaikkein kipeimmin. YMP:n 
toisen pilarin alaisten menojen kansallisen yhteisrahoitusosuuden kasvattamisella voisi olla 
vastaava vaikutus. 

Valmistelijan mielestä YMP:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden lisäämisen olisi kuljettava 
käsi kädessä tarkoitukseen varattujen määrärahojen kasvattamisen kanssa. Liian 
kunnianhimoisten ja monimutkaisten vaatimusten asettaminen viljelijöille vaikuttaa 
kielteisesti YMP:n tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseen. 

Valmistelija korostaa, että EU:n sisämarkkinoilla on varmistettava unionin viljelijöiden 
tasapuoliset toimintaedellytykset. EU:n sisämarkkinoilla toimivien viljelijöiden on täytettävä 
samat, yhä tiukemmat tuotantovaatimukset. Näin ollen valmistelija kannattaa suorien tukien 
määrän täysimääräistä tasaamista jäsenvaltioiden kesken ja vaatii, että suorien tukien 
tasaamisprosessi saadaan päätökseen vuosien 2021–2027 rahoitusnäkymissä. YMP:n uusissa 
tavoitteissa komission ehdottaman suorien tukien tasaamisasteen seurauksena 
sisämarkkinoilla toimivien maataloustuottajien tukiin jää suuria, perusteettomia ja 
epäjohdonmukaisia eroja.

Valmistelija katsoo, että maataloustukirahastoon perustettavaa uutta maatalousalan 
kriisivarausta varten olisi luotava oma erillinen budjettikohta ja että tätä tarkoitusta varten 
varattujen maataloustukirahaston menojen olisi noudatettava rahastolle kuluvaksi vuodeksi 
asetettua kauden 2021–2027 enimmäismäärää ilman, että leikataan suoraan tukeen varattuja 
menoja. 

Valmistelija kannattaa sitä, että palautetaan poikkeus, jonka mukaan rahoituskurimekanismia 
ei sovelleta tuensaajiin, jotka saavat enintään 2 000 euroa suoraa tukea. Komission 
ehdotuksella laajentaa rahoituskuri koskemaan kaikkia maatalousalan tuensaajia ei edistetä 
tavoitetta jakaa suorat tuet entistä tasapuolisemmin erikokoisten tilojen kesken.
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Valmistelijan mielestä komission ehdotus korvata maaseudun kehittämisen tukitoimien 
yhteydessä käyttämättömien maksusitoumusmäärärahojen vapauttamista koskeva nykyinen 
sitova N + 3 -sääntö N + 2 -säännöllä kaventaisi YMP:n strategiasuunnitelmien 
täytäntöönpanoa ja uhkaisi viedä varoja jäsenvaltioilta.

Valmistelija ehdottaa, että jäsenvaltioille tukitoimien täytäntöönpanoa varten 
maaseuturahastosta maksettavien ennakkojen määrää korotetaan 5 prosenttiin YMP:n 
strategiasuunnitelman ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna eli vuonna 2021.

YMP:n uuden täytäntöönpanomallin osalta asetusehdotuksessa laajennettiin luetteloa 
tapauksista, joiden yhteydessä komissio voi keskeyttää maksut. Jäsenvaltiot pyrkivät 
kuitenkin jo nyt YMP:stä rahoitettavia ohjelmia hallinnoidessaan siihen, että sopimusten 
tekeminen ja näiden varojen käyttäminen on tehokasta. 

Valmistelija katsoo, että vuosittaisten välitavoitteiden määrittäminen ei edistä YMP:n tuen 
parempaa kohdentamista, vaan synnyttää huomattavan hallinnollisen rasitteen ja lisää 
jäsenvaltioille ja viljelijöille aiheutuvia taloudellisia riskejä. 

Valmistelija ehdottaa yksinkertaistamisen vuoksi, että poistetaan 15 artiklan sisältämä 
määrärahojen palauttamista koskeva sääntö, sillä valmistelija katsoo, että asiasta olisi 
säädettävä täytäntöönpanosäädöksessä eikä perussäädöksen sisältämässä säännössä.

Valmistelija ehdottaa lisäksi 35 artiklan poistamista, sillä suoritusvarauksen käyttämisen 
ehtona olisi oltava tulosten aikaansaaminen, mutta edunsaajan menojen tukikelpoisuutta ei 
saisi kytkeä ”vastaavaan ilmoitettuun tuotokseen”. Ehdotettu lähestymistapa tuo mukanaan 
huomattavia rajoituksia ja synnyttää vaikeuksia ohjelmointivaiheessa ja 
täytäntöönpanovälineissä. 

Valmistelija katsoo, että 37, 38 ja 39 artikla olisi poistettava, sillä kyseiset artiklat sisältävät 
jäsenvaltioille aiheutuvia taloudellisia seurauksia komission yksipuolisesti tekemien maksujen 
keskeyttämistä koskevien päätösten vuoksi. Komissio ei perustellut käsiteltävänä olevaa 
ehdotusta esittäessään, miten monivuotisen strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa koskeva 
järjestely varmistaisi tavoitteiden paremman toteutumisen kuin N + 3 -sääntöä soveltamalla.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Parlamentti piti 30 päivänä 
toukokuuta 2018 monivuotisesta 
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rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista 
varoista antamassaan päätöslauselmassa 
(2018/2714(RSP)) valitettavana, että 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–
2027 2 päivänä toukokuuta 2018 annetun 
komission ehdotuksen seurauksena 
yhteisen maatalouspolitiikan määrärahat 
vähenivät 15 prosentilla, ja vastusti 
erityisesti radikaaleja leikkauksia, jotka 
vaikuttavat haitallisesti tämän politiikan 
ominaisluonteeseen ja tavoitteisiin. Se 
myös kyseenalaisti tässä yhteydessä 
ehdotuksen vähentää Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston määrärahoja yli 
25 prosentilla.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Kun otetaan huomioon suorien 
tukien ja kaikkien muiden ensimmäisen 
pilarin maksujen sekä toisen pilarin 
määrärahojen merkitys viljelijöille ja se, 
että toisella pilarilla tuetaan merkittävästi 
maaseutualueiden investointeja ja 
työllisyyttä ja että YMP:llä on keskeisen 
tärkeä asema, YMP:n toiseen pilariin 
kaavaillut ankarat leikkaukset eivät ole 
hyväksyttäviä. Näin ollen on olennaisen 
tärkeää säilyttää yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan kaudeksi 2021–
2027 osoitettu kokonaisrahoitus 
27 jäsenvaltion unionissa vähintään 
kauden 2014–2020 talousarvion tasolla ja 
ottaa maatalouden kriisivaraukseen 
alkuperäinen määrä: 383,255 miljardia 
euroa vuoden 2018 hintoina 
(431,946 miljardia euroa käypinä 
hintoina).
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Maatalous ei saa kärsiä 
taloudellisesti poliittisista päätöksistä, 
kuten Yhdistyneen kuningaskunnan 
päätöksestä erota EU:sta tai päätöksestä 
rahoittaa uusia EU:n toimintapolitiikkoja.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia 
enimmäismääriä, olisi säilytettävä 
rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien 
tasoa mukautetaan. Olisi kuitenkin 
poistettava 2000 euron kynnysarvo. Olisi 
säilytettävä maatalousalan kriisivaraus, 
jotta voidaan tukea maatalousalaa 
markkinamuutoksissa tai merkittävissä 
kriiseissä, jotka vaikuttavat 
maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi 
varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaan sitomatta olevia 
määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan 
seuraavan varainhoitovuoden aikana 
käytettäväksi. Jotta täytäntöönpanoa 
tuensaajien ja kansallisten hallintojen 
osalta yksinkertaistetaan merkittävästi, 
olisi käytettävä siirtomekanismia, jolla 
käytettäisiin vuonna 2020 perustetun 
maatalousalan kriisivarauksen 
mahdollisesti käyttämättömät varat.
Tämän vuoksi 12 artiklan 2 kohdan 
d alakohtaan on tarpeen tehdä poikkeus, 
jolla sallitaan maatalousalan 
kriisivarauksen sitomatta olevien 

(14) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia 
enimmäismääriä, olisi säilytettävä 
rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien 
tasoa mukautetaan. Olisi säilytettävä 
maatalousalan kriisivaraus, jotta voidaan 
tukea maatalousalaa markkinamuutoksissa 
tai merkittävissä kriiseissä, jotka 
vaikuttavat maataloustuotteiden tuotantoon 
tai jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) 
[uusi varainhoitoasetus] 12 artiklan 
2 kohdan d alakohdan mukaan sitomatta 
olevia määrärahoja voidaan siirtää 
yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden 
aikana käytettäväksi. Tämän vuoksi 
12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan on 
tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan 
maatalousalan kriisivarauksen sitomatta 
olevien määrärahojen siirtäminen ilman 
aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien 
maatalousalan kriisivarauksen 
rahoitukseen. 
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määrärahojen siirtäminen ilman aikarajaa 
seuraavien varainhoitovuosien 
maatalousalan kriisivarauksen 
rahoitukseen. Varainhoitovuoden 2020 
osalta tarvitaan lisäksi toinen poikkeus, 
sillä vuoden 2020 lopussa käytettävissä 
olevat kriisivarauksen käyttämättömät 
varat olisi siirrettävä kokonaisuudessaan 
uuden maatalousalan kriisivarauksen 
vastaavaan budjettikohtaan vuodelle 
2021, ilman että ne palautettaisiin 
budjettikohtiin, jotka kattavat YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaiset suorien 
tukien tukitoimet.

Perustelu

Nykyinen poikkeus, jonka mukaan rahoituskurimekanismia ei sovelleta tuensaajiin, jotka 
saavat enintään 2 000 euroa suorana tukena, olisi pidettävä voimassa. Komission 
ehdotuksella laajentaa rahoituskuri koskemaan kaikkia maatalousalan tuensaajia ei edistetä 
tavoitetta jakaa suorat tuet entistä tasapuolisemmin erikokoisten tilojen kesken. Uutta 
maatalousvarausta varten olisi luotava oma erillinen budjettikohta, joka rahoitetaan ilman, 
että leikataan suoraan tukeen varattuja menoja.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Suorien tukien määrän 
tasaaminen jäsenvaltioiden kesken on 
välttämätöntä tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
EU:n sisämarkkinoilla. On saatava 
kiireesti aikaan suorien tukien 
oikeudenmukainen jakautuminen 
jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(22) Maaseuturahaston varainhoidon 
osalta olisi säädettävä 
talousarviositoumuksista, 
maksumääräajoista, sitoumuksen 
vapauttamisesta ja keskeyttämisistä. 
Maaseudun kehittämisen tukitoimiin 
myönnetään unionin talousarviosta 
rahoitusta vuotuisina erinä tehtyjen 
sitoumusten perusteella. Unionin 
rahastojen olisi oltava jäsenvaltioiden 
käytettävissä heti, kun YMP:n 
strategiasuunnitelmat on hyväksytty. Sen 
vuoksi tarvitaan sopivalla tavalla rajattu 
ennakkorahoitusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan varojen säännöllinen 
saatavuus, jotta maksut tukitoimien 
tuensaajille suoritetaan oikeaan aikaan.

(22) Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen asianomaisten artiklojen 
mukaan vahvistetun maaseuturahaston
varainhoidon osalta olisi säädettävä 
talousarviositoumuksista, 
maksumääräajoista, sitoumuksen
vapauttamisesta ja keskeyttämisistä. 
Maaseudun kehittämisen tukitoimiin 
myönnetään unionin talousarviosta 
rahoitusta vuotuisina erinä tehtyjen 
sitoumusten perusteella. Unionin 
rahastojen olisi oltava jäsenvaltioiden 
käytettävissä heti, kun YMP:n 
strategiasuunnitelmat on hyväksytty. Sen 
vuoksi tarvitaan sopivalla tavalla rajattu 
ennakkorahoitusjärjestelmä, jolla 
varmistetaan varojen säännöllinen 
saatavuus, jotta maksut tukitoimien 
tuensaajille suoritetaan oikeaan aikaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tilaan merkittävällä tavalla 
vaikuttava ankara luonnonmullistus;

a) tilaan merkittävällä tavalla 
vaikuttava luonnonmullistus;

Perustelu

Luonnonmullistusten piirteitä omaavien säähän liittyvien ilmiöiden määrittely perustuu 
kansalliseen lainsäädäntöön. Luonnonmullistusten luokittelu johtaa tarpeettomiin 
tulkintavaikeuksiin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi poikkeuksellisesti jatkaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 15 
päiväksi helmikuuta asetettua määräaikaa 1 

Komissio voi jatkaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 15 päiväksi 
helmikuuta asetettua määräaikaa 1 päivään 
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päivään maaliskuuta asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä, siten kuin 
varainhoitoasetuksen 63 artiklan 7 
kohdassa säädetään.

toukokuuta asianomaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä, siten kuin varainhoitoasetuksen 
63 artiklan 7 kohdassa säädetään.

Perustelu

Ehdotettu neljän kuukauden määräaika tuloksellisuuskertomuksen laatimiselle, 
varmentamiselle ja komiteamenettelylle voi olla haasteellinen ja se on lyhyempi kuin nykyinen 
II pilarin mukaiselle raportoinnille asetettu määräaika. Tietojen keräämiseen olisi annettava 
riittävästi aikaa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 
kohdan d alakohdassa säädetään, vuoden 
2020 lopussa käytettävissä oleva 
kriisivarauksen käyttämättä jäänyt määrä 
siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 
2021, eikä sitä palauteta sellaisiin 
budjettikohtiin, jotka koskevat 5 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
toimia, ja se varataan maatalousalan 
kriisivarauksen rahoitukseen.

Poistetaan.

Perustelu

Olisi luovuttava komission ehdotuksesta, jonka mukaan vuonna 2020 kriisivarauksen 
käyttämättä jäänyttä määrää ei palautettaisi vuonna 2021 maataloustuottajille suurempien 
suorien tukien muodossa. Uutta maatalousalan kriisivarausta varten olisi luotava oma 
erillinen budjettikohta (ja tarkoitusta varten varattujen menojen olisi noudatettava vuodelle 
2021 asetettua enimmäismäärää) ilman, että leikataan suoraan tukeen varattuja menoja 
kaudella 2014–2020. Tämä olisi perusteltua kyseisestä varauksesta suoritettavien, 
markkinamekanismien tukemiseen osana seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 
tarkoitettujen maksujen luonteen vuoksi.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mukautusastetta sovelletaan 
ainoastaan yli 2 000 euron suuruisiin 
suoriin tukiin, jotka myönnetään 
viljelijöille vastaavana kalenterivuonna.

Perustelu

Nykyinen poikkeus, jonka mukaan rahoituskurimekanismia ei sovelleta tuensaajiin, jotka 
saavat enintään 2 000 euroa suorana tukena, olisi pidettävä voimassa. Komission 
ehdotuksella laajentaa rahoituskuri koskemaan kaikkia maatalousalan tuensaajia ei edistetä 
tavoitetta jakaa suorat tuet entistä tasapuolisemmin erikokoisten tilojen kesken. Tarkistuksen 
seurauksena olisi uusittava tietojärjestelmiä, mistä aiheutuisi lisäkustannuksia.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maksaa ennen 1 päivää joulukuuta 
mutta aikaisintaan 16 päivänä lokakuuta 
ennakkomaksuja, joiden suuruus on 
enintään 50 prosenttia suorien tukien 
tukitoimien osalta;

a) maksaa ennen 1 päivää joulukuuta 
mutta aikaisintaan 16 päivänä lokakuuta 
ennakkomaksuja, joiden suuruus on 
enintään 75 prosenttia suorien tukien 
tukitoimien osalta;

Perustelu

Yksinkertaistamisen hengessä suorien tukien tukitoimien ja maaseudun kehittämisen 
tukitoimien ennakkomaksujen yhdenmukaistetut aikataulut ja prosenttiosuudet olisivat 
perusteltuja.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan 
unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä 

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan 
unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä 
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takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät 
korot osoitetaan uudelleen muihin YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisältyviin 
maaseudun kehittämisen tukitoimiin. 
Jäsenvaltio voi kuitenkin käyttää unionin 
rahoituksen peruutetut tai takaisinperityt 
määrät uudelleen ainoastaan johonkin 
samaan kansalliseen 
strategiasuunnitelmaan kuuluvaan 
maaseudun kehittämisen toimeen ja 
edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen 
toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen 
mukautusta.

takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät 
korot osoitetaan uudelleen muihin YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisältyviin 
maaseudun kehittämisen toimiin. 
Jäsenvaltio voi kuitenkin käyttää unionin 
rahoituksen peruutetut tai takaisinperityt 
määrät uudelleen ainoastaan johonkin 
samaan kansalliseen 
strategiasuunnitelmaan kuuluvaan 
maaseudun kehittämisen toimeen ja 
edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen 
toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen 
mukautusta.

Perustelu

In accordance with draft EU legislation, the word 'intervention' means the support instrument 
(Article 3(c) of the draft regulation on the CAP strategic plans). The provision of Article 55 
proposed by the Commission would mean that the funds recovered from the beneficiary 
should be allocated for the implementation of another action and not 'revert' to the budget of 
the measure under which they were recovered. There is no substantive justification for the 
funds recovered from beneficiary X not to be used for an operation of beneficiary Y, properly 
implemented under the support instrument in question.
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