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LYHYET PERUSTELUT

Viljelijöille maksettavat suorat tuet ovat olennainen osa yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) 
ja ne ovat tärkeässä asemassa nykyisessä uudistuksessa. Uudistuksella pyritään saattamaan 
tulotuki ja uudet julkiset haasteet tasapainoon integroimalla ympäristöpoliittiset vaatimukset 
vahvan viherryttämiselementin avulla ensimmäiseen pilariin. Viljelijöille maksettavasta 
tulotuesta koituu ympäristö- ja ilmastohyötyjä, mikä on yksi lisäperuste tuen maksamiselle. 
Tavoitteenahan on, että kaikki viljelijät ottavat ympäristönäkökohdat huomioon. Lisäksi 
taataan unionin taloudelliset edut.

Koska YMP:stä on tullut vuosien mittaan monitahoisempaa, paremman sääntelyn ja 
viljelijöihin kohdistuvan byrokratian merkittävän vähentämisen on oltava tärkeä osa tulevaa 
YMP:tä. Kansallisille viranomaisille aiheutuvia perusteettomia ja kohtuuttomia hallinnollisia 
rasitteita ja kustannuksia olisi vältettävä erityisesti jäsenvaltioiden julkisen talouden 
vakauttamisen ja resurssien niukkuuden vuoksi. Unionin moitteettoman varainhoidon 
varmistaminen edellyttää kohdennettua varojen käyttöä pyrittäessä ratkaisevan tärkeiden 
julkisten hyödykkeiden toimittamiseen monitoiminnallisen YMP:n avulla.

Komission ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa laajat poliittiset linjaukset, joilla voitaisiin 
vastata maatalouden ja maaseutualueiden tuleviin haasteisiin ja saavuttaa YMP:lle asetetut
tavoitteet, joita ovat elinkelpoinen ruoan tuotanto, luonnonvarojen kestävä hoito ja 
ilmastotoimet sekä tasapainoinen aluekehitys.

Komissio ehdottaa, että viherryttämiseen sidotaan 30 prosenttia suorista tuista. Näin 
varmistetaan, että kaikilla tiloilla toteutetaan ympäristöä ja ilmastoa hyödyttäviä toimia, 
Lisäksi on ehdotettu, että pienviljelijöille maksettaisiin erityistukea heille maksettavan tuen 
yksinkertaistamiseksi. Kyse on nuorille viljelijöille maksettavasta lisätuesta, jolla 
kannustettaisiin nuoria viljelijöitä jatkamaan maatalouden harjoittamista tai ryhtymään siihen. 
On myös ehdotettu heikommassa asemassa oleville alueille maksettavaa valinnaista tukea, 
jolla tunnustettaisiin näiden alueiden tärkeys. Vastatakseen vaatimuksiin 
oikeudenmukaisemmasta järjestelmästä komissio ehdotti ylärajaa suuria määriä suoraa tukea 
saavien maatilojen tuelle. Lisäksi komissio ehdotti viljelijöiden eri jäsenvaltioissa saamien 
suorien tukien välisten erojen pienentämistä. Täydentävien ehtojen osalta komissio ehdottaa 
joitakin muutoksia maatalousmaan säilyttämistä hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa 
koskeviin vaatimuksiin ja lakisääteisiin hoitovaatimuksiin.

On erittäin tärkeää, että varmistetaan maksujen myöntämiseen liittyvää yleistä etua koskevien 
vaatimusten noudattaminen.

Tämä lausunto on laadittu Euroopan komission YMP:hen seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä osoittamien yleisten rahoitusmäärien perusteella. Jos monivuotista 
rahoituskehystä muutetaan merkittävästi, tämän lausunnon sisältöä on tarkistettava.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) On tarpeen säilyttää YMP:hen 
varainhoitovuonna 2013 myönnettävät 
varat vähintään ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella. Riittävä 
rahoitus on välttämätöntä, jotta voidaan 
vastata elintarviketurvaan, 
ympäristönsuojeluun, 
ilmastonmuutokseen ja laajentuneen 
unionin alueelliseen tasapainoon liittyviin 
haasteisiin ja antaa YMP:lle 
mahdollisuus myötävaikuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian 
onnistumiseen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Otsakkeen 2 määrärahojen 

enimmäismäärä
YMP:hen varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella. Riittävä 
rahoitus on välttämätöntä, jotta voidaan 
vastata elintarviketurvaan, 
ympäristönsuojeluun, 
ilmastonmuutokseen ja laajentuneen 
unionin alueelliseen tasapainoon liittyviin 
haasteisiin ja antaa YMP:lle 
mahdollisuus myötävaikuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian 
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onnistumiseen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
viljelijöihin, jotka saivat edellisvuonna 
suoria tukia alle 5 000 euroa.

Poistetaan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään
10 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin.
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 

1. Jäsenvaltio voi päättää ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 asettaa saataville enintään
25 prosenttia tämän asetuksen liitteessä II 
esitetystä kalenterivuosien 2014–2019 
vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin.
Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää 
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käytettävissä suoriin tukiin. käytettävissä suoriin tukiin.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
5 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä tukitoimenpiteisiin 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, 
Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, 
Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voivat päättää asettaa 
saataville tämän asetuksen mukaisina 
suorina tukina vuosina enintään 
5 prosenttia asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteisiin 
tarkoitetuista tukimäärärahoista, 
edellyttäen että vähintään 20 prosenttia 
määrärahoista jää käytettäväksi 
maaseuturahastosta. Vastaava määrä ei 
ole tämän jälkeen enää käytettävissä 
tukitoimenpiteisiin maaseudun 
kehittämisohjelmissa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kansallisella tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueellisella 
tasolla. Jos lisätukea sovelletaan 
alueellisesti, jäsenvaltion on käytettävä
jokaisella alueella tietty osuus 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetusta 
enimmäismäärästä. Kyseinen osuus 
lasketaan jakamalla 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistettu alueellinen 
enimmäismäärä 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määritellyllä 

2. Jäsenvaltion on sovellettava tässä 
luvussa tarkoitettua tukea kaikkiin 
tukioikeuksiin.
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enimmäismäärällä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansalliset määrät, joita ei ole 
käytetty tämän luvun mukaisesti, 
käytetään asetuksen (EU) N:o 1698/2005 
mukaisten maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden rahoittamiseen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kaikkien varojen, jotka ovat peräisin 
tämän luvun ja 30, 31 ja 32 artiklan 
säännösten noudattamatta jättämisestä 
johtuvista perustuen vähennyksistä tai 
seuraamuksista, on jäätävä niihin 
jäsenvaltioihin ja niille alueille, joilta ne 
ovat peräisin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Kaikkien määrien, jotka johtuvat tuen 
vähennyksistä tai tämän artiklan sekä 30, 
31 ja 32 artiklan säännösten 
noudattamatta jättämisestä määrätyistä 
seuraamuksista, on jäätävä siihen 
jäsenvaltioon ja sille alueelle, jolta ne ovat 
peräisin.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltioiden kansallisesta 
enimmäismäärästä käyttämättä jääneet 
varat, jotka on tarkoitettu tässä luvussa
tarkoitettujen tukien rahoittamiseen, 
jäävät jäsenvaltioille, ja ne käytetään 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastonsuojelutoimenpiteisiin asetuksen 
(EU) N:o .../20xx mukaisesti.
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