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LYHYET PERUSTELUT

Kehityspolitiikan kannalta voitaisiin ehdottaa täysin erilaista YMP:tä kuin mitä komissio 
uudistusehdotuksissaan esittää. Kunnianhimoisempi YMP:n uudistus, jonka yhteydessä suoria 
tukia poistettaisiin määrätietoisemmin ja kytketyt suorat tuet poistettaisiin asteittain, poistaisi 
tehokkaammin vääristymiä, joita YMP aiheuttaa maailmanmarkkinoilla. 

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 viljelijöihin. 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:n 208 artikla) johtuvan kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi. 

YMP ei vaikuta kaikkiin kehitysmaihin 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 
edistää EU:n ja kehitysmaiden viljelijöiden 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 johtaa siihen, että 
niillä korvataan kolmansien maiden tuottajien sopeutumiskustannukset. 

● EU:n toimet ja riippuvaisuus valkuaisainekasvien tuonnista aiheuttaa 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".

Valmistelija on tietoinen siitä, että yksinomaan mainituilla muutoksilla ei pystytä vastaamaan 
maailmanlaajuiseen elintarviketurvan haasteeseen eikä maataloustuotteiden markkinoiden 
toimintaa koskeviin kehitysmaiden huolenaiheisiin. Muista politiikanaloista erityisesti EU:n 
kauppapolitiikka mutta myös energiapolitiikka ja elintarviketurvallisuuspolitiikka vaikuttavat 
ratkaisevalla tavalla kehitysmaihin, mutta näitä muita haasteita ei voida käsitellä tämän 
uudistusehdotuksen yhteydessä. Esimerkiksi talouskumppanuussopimuksilla olisi annettava 
mahdollisuuksia kehitysmaille ja rohkaistava elintarvikkeiden nettotuojakehitysmaita 
rakentamaan ja vahvistamaan omaa maataloustuotantoaan. 

Kehityspolitiikkaa ja toimia koskevaa vuoropuhelua on käytettävä suunnatusti, jotta 
kehitysmaat voivat hyötyä kansainvälisestä maatalouskaupasta ja soveltaa unionin tavoin 
uusimpia markkinoita ohjaavia välineitä. Tässä yhteydessä yhtenä ongelmana on vallan 
keskittyminen tiettyihin elintarvikeketjun kohtiin. Kehitysmaissa valta keskittyy tyypillisesti 
suurimmille tuottajille, jotka ovat edullisessa asemassa tuotantosuuntansa vientivetoisuuden 
ansiosta.

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 
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mukaan luettuina, 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 kehittämisen 
edistäminen 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 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
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sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat ja sellaisten 
viljelykasvien tuotanto, jotka ovat 
hyödyllisiä ilmaston ja ympäristön 
kannalta, auttavat alentamaan 
tuotantokustannuksia ja vauhdittavat 
paikallisia rehumarkkinoita. Kyseisiä 
pakollisia käytäntöjä olisi sovellettava 
myös viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 
jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

(33) Jäsenvaltioiden olisi vuoden 2016 
loppuun saakka sallittava käyttää tietty osa 
kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 
10 prosenttia silloin, kun 
tuotantosidonnaisen tuen määrä on ollut 
jäsenvaltiossa ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltion olisi kuitenkin sallittava 
käyttää enemmän kuin 10 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään, jos 
jonkin alueen todetaan olevan tarpeidensa 
puolesta haavoittuva. Tuotantosidonnaista 
tukea olisi myönnettävä vain siinä määrin 
kuin on tarpeen luoda kannustimia 
nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 

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

Perustelu

SEUT:n 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa EU:n 
toimissa, jotka saattavat vaikuttaa kehitysmaihin. Kehitysmaiden maatalouden kehittämisen 
edistäminen 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 5

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viljelijän on varmistettava, että vähintään Viljelijän on varmistettava, että vähintään 
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7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, 
suojakaistat, typpeä sitovilla kasveilla 
viljellyt alat ja 25 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 14 artiklaa, 20 artiklan 5 kohtaa, 
22 artiklan 6 kohtaa, 35 artiklan 1 kohtaa, 
37 artiklan 1 kohtaa ja 39 artiklaa 
sovelletaan tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Asetuksen 14 artiklaa, 20 artiklan 5 kohtaa, 
22 artiklan 6 kohtaa, 35 artiklan 1 kohtaa, 
37 artiklan 1 kohtaa ja 39 artiklaa 
sovelletaan tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Asetuksen 38–41 artiklaa sovelletaan 
31 päivään joulukuuta 2016 saakka.
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