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LYHYET PERUSTELUT

Kehityspolitiikan kannalta voitaisiin ehdottaa täysin erilaista YMP:tä kuin mitä komissio 
uudistusehdotuksissaan esittää. On kuitenkin myönnettävä, että useita hyvin tunnettuja 
epäjohdonmukaisuuksia on korjattu jo aikaisemmissa YMP:n uudistuksissa. Maataloustuki on 
suurelta osin irrotettu tuotannosta ja markkinatukimekanismien ja vientitukien osuutta on 
vähennetty huomattavasti.

Tärkeimpiä viimeisimmän uudistusehdotuksen innovaatioita on suoriin tukiin sisältyvä 
pakollinen ympäristöä säästävä osa, jolla tuetaan ympäristötoimia kaikkialla EU:ssa siten, että 
ensisijaisia ovat ilmastonsuojelua ja ympäristöä koskevat tavoitteet. Edellä mainittu ei johda 
kilpailutilanteeseen suhteessa kehitysmaiden maanviljelijöihin. Lisäksi pakollisilla 
ympäristötoimilla torjutaan ilmastonmuutosta, joka aiheuttaa merkittäviä seurausvaikutuksia 
monissa kehitysmaissa. Valmistelija antaa vahvan tukensa komission ehdotukseen sisältyvälle 
viherryttämiselementille, mutta katsoo, että sen yksityiskohtia on parannettava.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta uudistusehdotuksissa on edelleen todellisia ongelmia, 
joihin olisi puututtava kehityspolitiikan näkökulmasta. Uudistettu YMP sisältää edelleen 
ulkoisia vaikutuksia, joihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota komission ehdotuksessa. 
Näin ollen YMP-asetuksia on tarkasteltava huolellisesti kehitykseen vaikuttavan 
perussopimuksesta (SEUT 208 artikla) johtuvan kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuutta koskevan velvoitteen varmistamiseksi.

YMP ei vaikuta kaikkiin kehitysmaihin samalla kokonaisvaltaisella tavalla, mutta on 
osoitettu, että konkreettisissa tapauksissa yksittäiset YMP-toimet saattavat johtaa tuonnin 
kasvuun kehitysmaissa siten, että tuonti uhkaa paikallisten maanviljelijöiden elantoa ja 
vaarantaa kehitysmaiden maatalouspoliittiset toimet, joilla elintarviketurvaa pyritään 
parantamaan pitkällä aikavälillä. Lisäksi kehitykseen vaikuttavien niiden toimien kannalta, 
jotka sisältävät muutakin kuin "Älä aiheuta haittaa" -periaatteen, jotkut toisen pilarin 
osatekijät voisivat edistää EU:n ja kehitysmaiden maanviljelijöiden välisten synergiaetujen 
luomista. 

Näin ollen valmistelija ehdottaa seuraavansisältöisiä tarkistuksia:

● YMP olisi asetettava laajempaan yhteyteen suhteessa kehitykseen vaikuttavien EU:n 
politiikanalojen johdonmukaisuuteen ja YMP:n ulkoisia vaikutuksia olisi seurattava 
huolellisesti yhteistyössä kumppanuusvaltioiden hallitusten ja toimijoiden kanssa.

● Vientituet olisi lakkautettava asteittain kokonaan. Lisäksi olisi luovuttava vientitukien 
maksamisesta tapauksissa, joissa vientituki saattaa vahingoittaa vakavasti kehitysmaiden 
paikallisia tuottajia. Interventio-ostojen kaltaiset turvaverkot saattavat monessa 
tapauksessa johtaa siihen, että niillä korvataan kolmansien maiden tuottajien 
sopeutumiskustannukset.

● EU:n toimet ja riippuvaisuus valkuaisainekasvien tuonnista aiheuttavat kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia kehitysmaissa. Edistämällä palkokasvien 
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viljelyä Euroopan unionissa voitaisiin hillitä ilmastonmuutosta ja vaikuttaa myönteisesti 
luonnon monimuotoisuuteen ja maaperän hedelmällisyyteen.

● Kehitysyhteistyövaliokunta ehdotti jo vuonna 2011, että suorat tuet olisi irrotettava 
tuotannosta "niin että luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset EU:n ja kehitysmaiden 
maataloustuotteille ja stimuloidaan reilua kauppaa ja kestävää kasvua".

Kehityspolitiikkaa ja toimia koskevaa vuoropuhelua on käytettävä suunnatusti, jotta 
kehitysmaat voivat hyötyä kansainvälisestä maatalouskaupasta ja soveltaa unionin tavoin 
uusimpia markkinoita ohjaavia välineitä. Valmistelija on tietoinen siitä, että joihinkin 
haasteisiin, kuten EU:n ja AKT-maiden välisten toimitusketjujen ja AKT-maiden sisäisten 
toimitusketjujen vahvistamiseen, ei yksinkertaisesti pystytä vastaamaan tällä asetuksella. 
Koska kehitysmaiden tuotantojärjestelmät ovat kehittyneet rinnakkain EU:n 
tuotantojärjestelmän kanssa, tuotantojärjestelmät ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa ja EU:n 
toimitusketjut katkeavat, jos mainittuja kytkentöjä ei oteta riittävässä määrin huomioon ja jos 
vain EU:n sisäisiä toimitusketjuja parannetaan. Olisi lisättävä esimerkiksi avoimuuden 
lisäämisen, valmiuksien kehittämisen, normeja koskevan oikea-aikaisen tietojenvaihdon, 
teknisten määräysten ja sopimusneuvotteluja koskevan neuvonannon kaltaisten ajanmukaisten 
markkinamekanismien käyttöä kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa.

Kehitykseen vaikuttavien toimien merkittävin haaste on tilanne, jossa kehitysmaiden edut 
ovat ristiriidassa EU:n etujen kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että mainitut edut 
voidaan saattaa yhdenmukaisiksi siten, että ne voivat tuottaa myönteisiä tuloksia kummallekin 
osapuolelle. Näin ollen valmistelijan tavoitteena ei ole YMP:n oikeutettujen tavoitteiden 
vaarantaminen vaan kehityspolitiikan näkökulmaan perustuvien välttämättöminä pidettävien 
muutosten esittäminen.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Uudistuksella olisi varmistettava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 208 artiklan 
mukaisesti, että kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteet, YK:n ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen puitteissa hyväksytyt tavoitteet 
mukaan luettuina, otetaan huomioon 
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YMP:n täytäntöönpanossa. Tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla ei pitäisi 
vaarantaa kehitysmaiden, erityisesti 
vähiten kehittyneiden maiden 
elintarvikkeiden tuotantokapasiteettia 
eikä elintarviketurvaa pitkällä aikavälillä, 
ja toimilla olisi edistettävä 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämistä koskevien unionin 
sitoumusten noudattamista.

Perustelu

SEUT 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa EU:n toimissa, 
jotka saattavat vaikuttaa kehitysmaihin. Kehitysmaiden maatalouden kehittämisen ja 
maailmanlaajuisen elintarviketurvan edistäminen ovat EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan 
tärkeitä tavoitteita. EU:n maatalouspolitiikka aiheuttaa ulkoisia vaikutuksia erityisesti 
maataloustuotteiden kauppaan. Kehitykseen vaikuttavien toimien periaatteen mukaisesti on 
seurattava paikallisille maataloustuotemarkkinoille ja paikallisille tuottajille aiheutettavia 
vaikutuksia, joita on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Hedelmien ja vihannesten tuotannossa 
ja kaupan pitämisessä olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon 
ympäristönäkökohdat, mukaan lukien 
viljelymenetelmät, käytetyistä tarvikkeista 
huolehtiminen ja markkinoilta poistettujen 
tuotteiden hävittäminen, erityisesti vesien 
laadun suojelun, luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen ja 
maisemanhoidon osalta.

(34) Hedelmien ja vihannesten tuotannossa 
ja kaupan pitämisessä olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon 
ympäristönäkökohdat, mukaan lukien 
viljelymenetelmät, käytetyistä tarvikkeista 
huolehtiminen ja markkinoilta poistettujen 
tuotteiden hävittäminen, erityisesti vesien 
laadun suojelun, luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen ja 
maisemanhoidon osalta. Reilun kaupan 
tuotteet olisi asetettava etusijalle.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(83) Sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan 
viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullisen tasapainon varmistamiseksi 
tarvitaan erityisiä välineitä vielä 
kiintiöjärjestelmän päättymisen jälkeenkin. 
Sen vuoksi olisi vahvistettava näiden 
välisiä sopimuksia koskevat 
vakiosäännökset.

(83) Erityisesti kehitysmaiden
sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan 
viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
kohtuullisen tasapainon, 
hinnanmuodostuksen avoimuuden ja 
oikeudenmukaisten sopimusjärjestelyjen
varmistamiseksi tarvitaan erityisiä välineitä 
vielä kiintiöjärjestelmän päättymisen 
jälkeenkin. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
näiden välisiä sopimuksia koskevat 
vakiosäännökset.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 94 kappale

Komission teksti Tarkistus

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitulli- ja 
vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 
periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 
perustuttava Uruguayn kierroksen 
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 
kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 
sitoumuksiin.

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 
kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 
ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 
sisällettävä tuontitullijärjestelmä ja myös 
jatkossa ajallisesti rajoitettu 
vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 
periaatteessa vakautettava unionin 
markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 
perustuttava Uruguayn kierroksen 
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 
kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 
sitoumuksiin, ja siinä olisi otettava 
huomioon unionin kehitystavoitteet ja 
kehitysmaita koskevat unionin 
sitoumukset sekä WTO:n 
ministerikokouksen julkilausumaan 
vuonna 2005 sisältynyt sitoumus poistaa 
kaikki vientituen muodot vuoteen 2013 
mennessä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 105 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(105) Tullijärjestelmä mahdollistaa 
luopumisen kaikista muista 
suojatoimenpiteistä unionin ulkorajoilla. 
Sisämarkkina- ja tullimekanismi voi 
kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa 
osoittautua riittämättömäksi. Unionin olisi 
tällöin voitava viipymättä toteuttaa kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin 
markkinat eivät jäisi ilman suojaa 
mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä vastaan. 
Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
mukaisia.

(105) Tullijärjestelmä mahdollistaa 
luopumisen kaikista muista 
suojatoimenpiteistä unionin ulkorajoilla. 
Sisämarkkina- ja tullimekanismi voi 
kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa 
osoittautua riittämättömäksi. Unionin olisi 
tällöin voitava viipymättä toteuttaa kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin 
markkinat eivät jäisi ilman suojaa 
mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä vastaan. 
Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
mukaisia sekä tuettava kehityspolitiikan 
johdonmukaisuutta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa 
WTO-sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.

(107) Unionin osallistuminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 
kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 
mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 
maihin suuntautuvalle viennille unionin 
hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 
väliseen erotukseen perustuvaa 
WTO-sitoumusten mukaista vientitukea. 
Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 
ja määrään perustuvia rajoituksia.
Vientituet olisi poistettava asteittain 
vuoteen 2016 mennessä.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 109 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(109 a) Kehityspolitiikan 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
SEUT 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä tietyistä 
kehitysmaihin suunnatun viennin 
vientitukien myöntämistä koskevista 
perusteista ja menettelyistä.

Perustelu

Ks. johdanto-osan 107 kappaletta koskeva tarkistus.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Kehityspolitiikan johdonmukaisuus

Tämän asetuksen täytäntöönpanossa on 
otettava huomioon SEUT 208 artiklan 
mukaisesti kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteet, YK:n ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen puitteissa hyväksytyt tavoitteet 
mukaan luettuina. Tämän asetuksen 
mukaisilla toimilla ei saa vaarantaa 
kehitysmaiden, erityisesti vähiten 
kehittyneiden maiden elintarvikkein 
tuotantokapasiteettia eikä 
elintarviketurvaa pitkällä aikavälillä, ja 
toimilla on edistettävä ilmastonmuutoksen 
vaikutusten vähentämistä koskevia 
unionin sitoumuksia.
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Perustelu

SEUT 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa EU:n toimissa,
jotka saattavat vaikuttaa kehitysmaihin. Kehitysmaiden maatalouden kehittämisen ja 
maailmanlaajuisen elintarviketurvan edistäminen ovat EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan 
tärkeitä tavoitteita. EU:n maatalouspolitiikka aiheuttaa ulkoisia vaikutuksia erityisesti 
maataloustuotteiden kauppaan. Kehitykseen vaikuttavien toimien periaatteen mukaisesti on 
seurattava paikallisille maataloustuotemarkkinoille ja paikallisille tuottajille aiheutettavia 
vaikutuksia, joita on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on strategiaansa laatiessaan 
laadittava luettelo hedelmä- ja 
vihannesalan, hedelmä- ja 
vihannesjalostealan sekä banaanialan 
tuotteista, jotka voivat saada tukea sen 
järjestelmästä. Luetteloon ei saa kuitenkaan 
sisällyttää tuotteita, jotka on suljettu pois 
komission delegoiduilla säädöksillä 
22 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
mukaisesti toteuttamilla toimenpiteillä. 
Jäsenvaltioiden on valittava tuotteensa 
objektiivisten kriteerien perusteella, joihin 
voivat kuulua kausiluonteisuus, tuotteiden 
saatavuus tai ympäristönäkökohdat. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat asettaa 
etusijalle unionista peräisin olevat tuotteet.

3. Jäsenvaltion on strategiaansa laatiessaan 
laadittava luettelo hedelmä- ja 
vihannesalan, hedelmä- ja 
vihannesjalostealan sekä banaanialan 
tuotteista, ottaen erityisesti huomioon 
reilun kaupan tuotteet, jotka voivat saada 
tukea sen järjestelmästä. Luetteloon ei saa 
kuitenkaan sisällyttää tuotteita, jotka on 
suljettu pois komission delegoiduilla 
säädöksillä 22 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan mukaisesti toteuttamilla 
toimenpiteillä. Jäsenvaltioiden on valittava 
tuotteensa objektiivisten kriteerien 
perusteella, joihin voivat kuulua 
kausiluonteisuus, tuotteiden saatavuus tai 
ympäristönäkökohdat. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle 
unionista peräisin olevat tuotteet.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yleiset säännökset Yleiset säännökset
Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 

Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
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erityispiirteet ja eräiden 
maataloustuotteiden erityisluonne 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään edellytykset, 
joilla tuontituotteiden katsotaan 
noudattavan unionin kaupan pitämisen 
vaatimuksia vastaavalla tasolla ja joiden 
ansiosta voidaan poiketa 58 artiklasta, sekä 
vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
kaupan pitämisen vaatimusten soveltamista 
unionista vietäviin tuotteisiin.

erityispiirteet ja eräiden 
maataloustuotteiden erityisluonne 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään edellytykset, 
joilla tuontituotteiden katsotaan 
noudattavan unionin kaupan pitämisen 
vaatimuksia vastaavalla tasolla ja joiden 
ansiosta voidaan poiketa 58 artiklasta, sekä 
vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
kaupan pitämisen vaatimusten soveltamista 
unionista vietäviin tuotteisiin. EU:n 
kehitystavoitteiden ja kansainvälisten 
sitoumusten mukaisesti erityistä huomiota 
on kiinnitettävä kehitysmaiden viennin 
tarpeettomien esteiden poistamiseen sekä 
siihen, että muutoksista tiedotetaan 
kehitysmaille hyvissä ajoin.

Perustelu

Artiklan olisi vastattava aikaisempaa paremmin kaupan teknisiä esteitä koskevaan 
sopimukseen perustuvia EU:n erityisiä velvoitteita, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
varmistavat, että tekniset asetukset, normit ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt 
eivät aiheuta tarpeettomia esteitä kehitysmaille.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleiset säännökset Yleiset säännökset
1. Rajoittamatta tapauksia, joissa tämän 
asetuksen mukaisesti vaaditaan tuonti- tai 
vientitodistukset, yhden tai useamman 
maataloustuotteen unioniin tuontia varten 
vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi tai 
unionista vientiä varten voidaan edellyttää 
todistuksen esittämistä ottaen huomioon 
todistusten tarve asianomaisten 
markkinoiden hallinnoinnin ja erityisesti
asianomaisten tuotteiden kaupan seurannan 
kannalta.

1. Rajoittamatta tapauksia, joissa tämän 
asetuksen mukaisesti vaaditaan tuonti- tai 
vientitodistukset, yhden tai useamman 
maataloustuotteen unioniin tuontia varten 
vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi tai 
unionista vientiä varten voidaan edellyttää 
todistuksen esittämistä ottaen huomioon 
todistusten tarve asianomaisten 
markkinoiden hallinnoinnin, asianomaisten 
tuotteiden kaupan seurannan ja tarvittaessa 
kehitysmaiden kanssa käytävän kaupan 
seurannan sekä EU:n kehitystavoitteiden 
johdonmukaisuuden varmistamisen
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kannalta.

Perustelu

Vientilupia voitaisiin käyttää välineenä, jonka avulla voidaan seurata ja mahdollisesti 
säännellä kehitysmaiden kanssa käytävää arkojen tuotteiden kauppaa, jotta voidaan välttää 
kehitysmaiden nousevaan maatalouteen kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Yksipuolisia 
vientirajoituksia olisi vältettävä asianomaisen kumppanimaan hallituksen kanssa 
harjoitettavalla läheisellä yhteistyöllä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
136 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kehityspolitiikan tavoitteiden 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
mitään vientitukea ei myönnetä 
kehitysmaahan suunnatulle viennille, jos 
on olemassa riski, että asianomaisen 
tuotteen vienti vahingoittaa paikallisia 
tuottajia. Komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen 160 artiklan mukaisesti 
kehitysmaihin suunnattavan viennin 
vientitukien myöntämistä koskevien 
ehtojen ja menettelyjen määrittämiseksi.

Perustelu

Sen siirtymävaiheen aikana, jolloin vientitukia voidaan edelleen myöntää, komission olisi 
määriteltävä kehitysmaihin, erityisesti vähiten kehittyneisiin maihin suunnatun viennin 
vientitukia koskevat vaatimukset ja menettelyt, joilla varmistetaan, että viennissä noudatetaan 
EU:n kehitystavoitteita. Erityisesti on vältettävä tukia, jotka voisivat olla vahingollisia 
kehitysmaiden paikallisille tuottajille.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
157 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi 2 kohdassa tarkoitettua Komissio voi 2 kohdassa tarkoitettua 
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menettelyä noudattaen toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, jotka liittyvät yritysten, 
jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden 
tiedonantoihin tämän asetuksen 
soveltamiseksi, maataloustuotteiden 
markkinoiden seuraamiseksi, 
analysoimiseksi ja hallinnoimiseksi, 
markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi sekä yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden 
moitteettoman toiminnan ja tarkistamisen, 
valvonnan, seurannan, arvioimisen ja 
tarkastamisen varmistamiseksi sekä 
kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan luettuina 
kyseisten sopimusten mukaiset 
ilmoitusvaatimukset. Komissio ottaa tällöin 
huomioon tietotarpeet ja mahdollisten 
tietolähteiden välisen synergian.

menettelyä noudattaen toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, jotka liittyvät yritysten, 
jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden 
tiedonantoihin tämän asetuksen 
soveltamiseksi, maataloustuotteiden 
markkinoiden seuraamiseksi, 
analysoimiseksi ja hallinnoimiseksi, 
markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi sekä yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden 
moitteettoman toiminnan ja tarkistamisen, 
valvonnan, seurannan, arvioimisen ja 
tarkastamisen varmistamiseksi, 
kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanemiseksi sekä 
kehityspolitiikan johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
kyseisten sopimusten mukaiset 
ilmoitusvaatimukset. Komissio ottaa tämän 
tehdessään huomioon tietotarpeet ja 
mahdollisten tietolähteiden välisen 
synergian sekä kolmansista maista saadut 
tiedot.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kehitysyhteistyövälineen 
maatalousohjelmiin.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
165 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asetuksen 133–141 artiklaa 
sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2016 
saakka.
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