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Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta valmistelee mietintöä komission 
ehdotuksesta asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston 
(maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 (2019/0254(COD)).

Budjettivaliokunta on päättänyt antaa seuraavan lausunnon kirjeen muodossa:

A. ottaa huomioon, että komissio esitti touko–kesäkuussa 2018 joukon talousarvio- ja 
alakohtaisia lainsäädäntöehdotuksia seuraavaa monivuotista rahoituskehystä (2021–
2027) varten, mukaan lukien uudet asetukset uudistetusta Euroopan maatalouden 
tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto);

B. ottaa huomioon, että onnistunut siirtyminen seuraavan sukupolven meno-ohjelmiin ja 
tukijärjestelmiin rahoitusohjelmakaudella 2021–2027 riippuu monivuotista 
rahoituskehystä koskevan kattavan lainsäädännön ja uudistettuja rahoitusvälineitä 
koskevien perussäädösten oikea-aikaisesta hyväksymisestä;
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C. toteaa, että neuvoston ja parlamentin välisissä lainsäädäntöneuvotteluissa on edistytty 
huomattavasti useimpien alakohtaisten säädösten yhteydessä; toteaa kuitenkin, että 
uudistettua yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat neuvottelut ovat kärsineet useista 
menettelyihin liittyvistä viivästyksistä;

D. ottaa huomioon, että neuvosto näyttää edistyvän vain hyvin hitaasti kohti seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen rahoituspaketista sopimista;

E. katsoo, että lainsäädännön viivästyminen ja oikeudellinen epävarmuus eivät saisi 
vahingoittaa EU:n varojen saajia ja lopullisia edunsaajia, jotka tosiasiallisesti panevat 
täytäntöön politiikkoja ja niiden perustana olevia ohjelmia;

F. katsoo, että voimassa olevan oikeusperustan lisäksi on laadittava useita operatiivisia ja 
strategisia suunnitelmia jo ennen 1. tammikuuta 2021, jotta uudet politiikat voidaan 
käynnistää;

G. toteaa, että tämä tausta huomioon ottaen parlamentti hyväksyi 10. lokakuuta 2019 
päätöslauselman aiheesta ”Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika 
vastata kansalaisten odotuksiin”, jossa vaaditaan turvaverkkoa suojaamaan EU:n 
ohjelmien edunsaajia ja kehotetaan komissiota aloittamaan välittömästi monivuotisen 
rahoituskehyksen varautumissuunnitelman valmistelu edunsaajien suojelemiseksi ja 
rahoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi siinä tapauksessa, että nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen jatkaminen on tarpeen; 

H. suorien tukien järjestelmien mukaista tukea viljelijöille olisi jatkettava vuonna 2021 
ilman oikeudellisia epäjohdonmukaisuuksia; katsoo, että muutokset ovat tarpeen 
jäsenvaltioiden sisällä tapahtuvan suorien tukien tasaamisen mahdollistamiseksi ja 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän jatkamiseksi vuonna 2021; toteaa, että useiden 
ohjelmien vuoden 2021 määrät on saatettava ajan tasalle;

I. katsoo, että koska vuoden 2020 jälkeisiä kansallisia määrärahoja ei ole määritelty 
tarkasti, vaarana on, että jäsenvaltiot eivät pysty tekemään uusia oikeudellisia 
sitoumuksia maaseudun kehittämisen alalla;

J. katsoo, että tiettyjen teknisten mukautusten puuttuessa kriisivaraukseen, maaseudun 
kehittämisohjelman jatkamiseen liittyviin määräaikoihin ja ennakkomaksua koskeviin 
säännöksiin liittyisi epäjohdonmukaisuuksia; 

Budjettivaliokunta toteaa lainsäädäntöprosessien viivästymisen ja pyrkii varmistamaan, että 
siirtyminen rahoituskehyskaudesta toiseen on toteutettavissa, sekä tiedostaa jäsenvaltioille ja 
lopullisille edunsaajille oikeudellisen epävarmuuden vuoksi mahdollisesti aiheutuvat riskit ja 
sen vuoksi

1. tukee komission ehdottaman siirtymäpaketin tavoitteita, erityisesti YMP:n tuen 
jatkuvuutta molemmissa pilareissa vuonna 2021 nykyisten sääntöjen mukaisesti, jos 
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kauden 2021–2027 maatalouden uudistuspaketista käytävät neuvottelut viivästyvät 
entisestään;

2. kehottaa hyväksymään pikaisesti siirtymäasetuksen;

3. pyytää avoimia ja oikea-aikaisia tietoja YMP:n oikeusperustoihin mahdollisesti 
tehtävistä muutoksista, jotka vaikuttavat vuotuisiin talousarviomenettelyihin vuonna 
2020 ja sen jälkeen;

4. edellyttää, että nämä siirtymätoimenpiteet eivät rajoita lainsäädäntöprosessia eivätkä 
aiheuta lisäviivästyksiä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen tähtäävässä 
alakohtaisessa lainsäädäntöprosessissa.

Kunnioittavasti

Johan Van Overtveldt


