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LYHYET PERUSTELUT

Kehityspolitiikan kannalta voitaisiin ehdottaa täysin erilaista YMP:tä kuin mitä komissio 
uudistusehdotuksissaan esittää. Useita hyvin tunnettuja epäjohdonmukaisuuksia on kuitenkin 
korjattu jo aikaisemmissa YMP:n uudistuksissa ja komissio jatkaa mainittua käytäntöä 
käsiteltävinä olevissa ehdotuksissaan. 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 viljelijöihin. Lisäksi pakollisilla 
ympäristötoimilla torjutaan ilmastonmuutosta, joka aiheuttaa merkittäviä seurausvaikutuksia 
monissa kehitysmaissa. Valmistelija antaa vahvan tukensa komission ehdotukseen sisältyvälle 
ympäristöä säästävälle osalle, 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:n 208 artiklasta) johtuvan kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuuden 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 viljelijöiden 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 luoda 
synergiaetuja ja edistää EU:n ja kehitysmaiden viljelijöiden välistä yhteistyötä. 

Näin ollen valmistelija ehdottaa seuraavansisältöisiä tarkistuksia:

● YMP olisi asetettava kehitykseen vaikuttavien EU:n politiikkojen johdonmukaisuuden 
laajempaan yhteyteen 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. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että interventio-ostojen kaltaiset 
turvaverkot saattavat johtaa siihen, että niillä korvataan kolmansien maiden tuottajien 
sopeutumiskustannukset. 

● EU:n toimet ja riippuvaisuus valkuaisainekasvien tuonnista aiheuttaa kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia kehitysmaissa. Palkokasvien viljelyn 
edistämisellä Euroopan unionissa voitaisiin hillitä ilmastonmuutosta ja vaikuttaa 
myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen ja maaperän hedelmällisyyteen. 
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● Kehitysyhteistyövaliokunta ehdotti jo vuonna 2011, että suorat tuet olisi irrotettava 
tuotannosta "niin, että luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset EU:n ja kehitysmaiden 
maataloustuotteille ja edistetään reilua kauppaa ja kestävää kasvua";

Valmistelija on tietoinen siitä, että yksinomaan mainituilla muutoksilla ei pystytä vastaamaan 
elintarviketurvan maailmanlaajuiseen haasteeseen eikä maataloustuotteiden markkinoiden 
toimintaa koskeviin kehitysmaiden huolenaiheisiin. Energiapolitiikka, 
elintarviketurvallisuuspolitiikka ja erityisesti kauppapolitiikka vaikuttavat ratkaisevalla tavalla 
kehitysmaihin, mutta näitä muita haasteita ei voida käsitellä tämän uudistusehdotuksen 
yhteydessä.

Toinen kysymys, jota ei voida käsitellä näiden asetusten yhteydessä, koskee ehdotusta 
kehitysmaiden käytössä olevaksi valitusmekanismiksi tapauksissa, jotka ovat ristiriidassa 
SEUT:n 208 artiklaan sisältyvien EU:n kehitystavoitteiden kanssa. Valmistelija ehdottaa, että 
tähän haasteeseen vastataan kehitystoimien laajemmassa yhteydessä kuten 
kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuutta vuonna 2012 koskevassa Euroopan parlamentin 
mietinnössä.

Kehityspolitiikkaa ja kehitystoimia koskevaa vuoropuhelua on käytettävä suunnatusti, jotta 
kehitysmaat voivat hyötyä kansainvälisestä maataloustuotteiden kaupasta ja soveltaa unionin 
tavoin uusimpia markkinoita ohjaavia välineitä. Toimet, jotka saattavat vaikuttaa myönteisesti 
yhdessä kehitysmaassa, saattavat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia toisessa kehitysmaassa. Sen 
vuoksi valmistelija on pyrkinyt linjaukseen, joka markkinoiden mikro-ohjauksen sijasta 
perustuu sovellettaviin periaatteisiin.

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 
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sopimuksen (SEUT) 208 artiklan 
mukaisesti, että kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteet, kuten YK:n ja muiden 
kansainvälisten järjestöjen puitteissa 
hyväksytyt tavoitteet, otetaan huomioon 
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:n 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa EU:n 
toimissa, jotka saattavat vaikuttaa kehitysmaihin. Kehitysmaiden maatalouden kehittäminen 
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 mahdollisia paikallisille maataloustuotemarkkinoille ja paikallisille tuottajille 
aiheutettavia vaikutuksia, joita on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(68 a) Kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuutta koskevan periaatteen 
mukaisesti YMP:n täytäntöönpanoa olisi 
seurattava ja arvioitava säännöllisesti sen 
osalta, miten se vaikuttaa kehitysmaiden 
ja erityisesti vähiten kehittyneiden maiden 
elintarvikkeiden tuotantokapasiteettiin ja 
elintarviketurvaan pitkällä aikavälillä.

Perustelu

Johdanto-osan kohdan olisi oltava yhdenmukainen säännöllistä vaikutusten arviointia 
koskevan ehdotetun uuden artiklan kanssa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa 
keskitytään maataloustuloon, maatalouden 
tuottavuuteen ja hintatason vakauteen;

(a) elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa 
keskitytään viljelijöiden tuloon, 
hintamarginaaleihin, maatalouden 
tuottavuuteen ja hintatason vakauteen;

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
110 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

110 a artikla
Kehitysmaihin kohdistuvien vaikutusten 

arviointi
1. SEUT:n 208 artiklan mukaisesti 
YMP:n vaikutusta kehitysmaiden 
elintarvikkeiden tuotantokapasiteettiin ja 
elintarviketurvaan pitkällä aikavälillä on 
arvioitava säännöllisillä ja 
riippumattomilla arvioinneilla siten, että 
erityistä huomiota kiinnitetään 
paikallisiin viljelijöihin ja 
pienviljelijöihin. Arviointi perustuu myös 
unionin kumppaneina olevien 
kehitysmaiden hallitusten, 
maataloustuottajajärjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä 
muiden toimijoiden toimittamiin tietoihin.
2. Komissio määrittää 
vaikutustenarvioinnin soveltamisalan ja 
menettelyn täytäntöönpanosäädöksillä 
ottaen huomioon asiaa koskevat 
kansainväliset aloitteet, erityisesti oikeutta 
ruokaan käsittelevän Yhdistyneiden 
kansakuntien erityisraportoijan, FAO:n 
ja elintarviketurvakomitean aloitteet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 112 artiklan 3 kohdassa 
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tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
3. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle arvioinnin 
tuloksia, saatuja tietoja ja niiden 
perusteella toteutettavia unionin toimia 
koskevan vuosittaisen kertomuksen.

Perustelu

YMP:n eri välineiden vaikutus kehitysmaiden maatalouteen riippuu 
maailmanmarkkinahintojen, kauppajärjestelyjen, tuotantokapasiteetin ja toimien valinnan 
kaltaisista tekijöistä. Komissio toteaa YMP:n uudistusehdotusten vaikutusten arvioinnissa, 
että vaikutuksia on arvioitava tapauskohtaisesti. Näin ollen tarvitaan säännöllisiä arviointeja, 
jotka sisältävät mekanismit, joiden mukaisesti tietoja vastaanotetaan kumppanuusmailta, ja 
joissa otetaan huomioon kansainvälinen kehitys mainitulla alalla. 
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