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LYHYET PERUSTELUT

Yhteinen markkinajärjestely on yhteisen maatalouspolitiikan olennainen osa ja meneillään 
olevassa uudistuksessa etusijalla. Uudistuksessa hahmotellaan YMP:n alakohtaisten 
markkinajärjestelyjen tulevaisuutta esimerkiksi sokerin, viinin ja oliiviöljyn osalta. 
Ehdotuksilla pyritään uudistamaan kaikki YMP:n alat ja turvaamaan unionin taloudelliset 
edut.

Koska YMP:stä on tullut vuosien mittaan yhä monitahoisempi, tulevaisuuden politiikassa on 
oltava keskeisellä sijalla sääntelyn parantaminen ja viljelijöiden hallintotaakan huomattava 
vähentäminen. Kansallisille viranomaisille aiheutuvia perusteettomia ja kohtuuttomia 
hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia olisi vältettävä, varsinkin kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden julkisen talouden vakauttamisen tarve ja resurssien niukkuus. Varoja on 
käytettävä kohdennetusti unionin moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi ja jotta 
välttämättömät julkiset hyödykkeet saadaan tuotettua monimuotoisen YMP:n avulla.

Komission ehdotuksen tavoitteena on laatia kaikille yksittäisille aloille alakohtaiset 
toimintalinjat. Lisäksi tehdään markkinainterventioita, yksityistä varastointia ja vientitukien 
käyttöä koskevia ehdotuksia. Vielä käsitellään tuottajaorganisaatioita ja -ryhmiä, etenkin 
hedelmä- ja vihannesalalla, sekä menekinedistämistä ja merkintäkäytäntöjä. Aloille tarjotaan 
vaihtoehtoisia toimintalinjoja, jotta ne voivat vastata maatalousalueiden tulevaisuuden 
haasteisiin ja jotta saavutetaan YMP:lle asetetut tavoitteet. Uudistuksessa on myös otettava 
huomioon uudet kaupan pitämistä, tuotantoa ja laatupakettia koskevat vaatimukset 
(esimerkiksi maitokiintiöt), jotta voidaan tarjota tehokkaat puitteet ja järjestelmä, jolla 
estetään hintojen jyrkkä vaihtelu.

On erittäin tärkeää varmistaa, että tukien myöntämiseen liittyviä yleistä etua koskevia 
vaatimuksia noudatetaan.

Tämä lausunto on laadittu komission YMP:lle seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 
osoittamien yleisten rahoitusmäärien perusteella. Jos monivuotista rahoituskehystä muutetaan 
perusteellisesti, lausunnon sisältöä on tarkistettava.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ympäristötoimenpiteet ja e) ympäristötoimenpiteet ja 
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ympäristöystävälliset tuotantomenetelmät, 
myös luonnonmukainen maatalous;

ympäristöystävälliset tuotantomenetelmät, 
myös luonnonmukainen maatalous ja 
integroitu tuotanto;

Perustelu

Integroitu tuotanto on tuotantotapa, joka hyödyntää mahdollisimman paljon luontaisia 
resursseja ja mekanismeja ja turvaa pitkällä aikavälillä kestävän maatalouden. Tästä syystä, 
ja koska se soveltuu käytännössä kaikkeen tuotantoon, sitä on pidettävä unionin hyväksymänä 
ympäristöystävällisenä maatalouskäytäntönä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin taloudellisen tuen määrä on 
yhtä suuri kuin 30 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen tosiasiallisesti 
suoritettujen maksuosuuksien määrä, ja se 
on rajoitettu 50 prosenttiin tosiasiallisesti 
aiheutuneista menoista.

1. Unionin taloudellisen tuen määrä on 
yhtä suuri kuin 30 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen tosiasiallisesti 
suoritettujen maksuosuuksien määrä, ja se 
on rajoitettu 60 prosenttiin tosiasiallisesti 
aiheutuneista menoista.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Prosenttiosuutta voidaan kuitenkin korottaa 
4,6 prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 
4,1 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta, käytetään yksinomaan 
kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteisiin.

Prosenttiosuutta voidaan kuitenkin korottaa 
5 prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 
4,1 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta, käytetään yksinomaan 
kriisinehkäisy- ja 
kriisinhallintatoimenpiteisiin.

Tarkistus 4
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Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhtä tiukkoja vaatimuksia on sovellettava 
tinkimättä myös kolmansien maiden 
tuotteisiin.

Perustelu

Vastavuoroisuuden periaatetta soveltamalla varmistetaan, että kaikki samoilla markkinoilla 
myytävät tuotteet täyttävät samat vaatimukset.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista sekä 
perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa, 
mainittujen noteerausten tai hintojen ja 
unionin hintojen välinen erotus voidaan 
kattaa vientituella

1. Tässä luvussa tarkoitettua vientitukea 
sovelletaan ainoastaan 154 artiklan 
yhteydessä. Jotta vienti olisi 
maailmanmarkkinanoteerausten ja 
-hintojen perusteella mahdollista sekä 
perussopimuksen 218 artiklan nojalla 
tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa, 
mainittujen noteerausten tai hintojen ja 
unionin hintojen välinen erotus voidaan 
kattaa vientituella

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, 
jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista tai muista 
markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, 
siirretään komissiolle valta antaa 
asianomaisella alalla delegoituja säädöksiä 

Ottaen huomioon tarve reagoida 
tehokkaasti markkinahäiriöihin, jotka 
johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla 
markkinoilla esiintyvistä merkittävistä 
hintojen nousuista tai laskuista, siirretään 
komissiolle valta antaa asianomaisella 
alalla delegoituja säädöksiä 160 artiklan 
mukaisesti noudattaen perussopimuksen 
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160 artiklan mukaisesti noudattaen 
perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
tehdyistä sopimuksista johtuvia 
velvoitteita.

218 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sopimuksista johtuvia velvoitteita.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetussa markkinahäiriöiden 
uhkatilanteessa on painavat perusteet 
käyttää kiireellistä menettelyä, tämän 
kohdan mukaisesti annettuihin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan tämän 
asetuksen 161 artiklassa säädettyä 
menettelyä.

Jos ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetussa markkinahäiriötilanteessa on 
painavat perusteet käyttää kiireellistä 
menettelyä, tämän kohdan mukaisesti 
annettuihin delegoituihin säädöksiin 
sovelletaan tämän asetuksen 161 artiklassa 
säädettyä menettelyä.



AD\915606FI.doc 7/7 PE491.201v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus)

Viiteasiakirjat COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI
25.10.2011

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG
25.10.2011

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Giovanni La Via
6.2.2012

Hyväksytty (pvä) 10.10.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

27
2
2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 
Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal 
Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas 
Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, 
Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, 
George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda 
Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek 
Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Maria Da Graça Carvalho, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, 
Catherine Trautmann


