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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 viljelijöihin. Lisäksi pakollisilla 
ympäristötoimilla torjutaan ilmastonmuutosta, joka aiheuttaa merkittäviä seurausvaikutuksia 
monissa kehitysmaissa. Valmistelija antaa vahvan tukensa komission ehdotukseen sisältyvälle 
ympäristöä säästävälle osalle, mutta katsoo toisaalta, että kunnianhimoisempi YMP:n 
uudistus, jonka yhteydessä suorien tukia poistettaisiin määrätietoisemmin ja kytketyt suorat 
tuet poistettaisiin asteittain, poistaisi tehokkaammin vääristymiä, joita YMP aiheuttaa 
maailmanmarkkinoilla.

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 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 maanviljelijöiden välistä yhteistyötä.

Näin ollen valmistelija ehdottaa seuraavansisältöisiä tarkistuksia

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

● YMP:n määrärahoilla olisi tuettava myös kansainvälistä yhteistyötä 
maataloustutkimuksen ja maatalouden kehittämisen aloilla, joilla on merkitystä 
kehitysmaiden ja niiden erityistarpeiden kannalta. 
Elintarviketurvan toimintakehystä koskevissa neuvoston päätelmissä ja komission 
tiedonannossa korostetaan tarvetta sisällyttää yhteisöjen kehittäjät, maataloustuottajien 
järjestöt ja naisjärjestöt maaseudun ja maatalouden kehittämistä koskeviin toimiin ja 
tutkimusohjelmiin. 



PE485.892v01-00 4/10 PA\895748FI.doc

FI

Valmistelija on tietoinen siitä, että yksinomaan mainituilla muutoksilla ei pystytä vastaamaan 
maailmanlaajuiseen elintarvikkeiden saatavuuden turvaamisen haasteeseen eikä 
maataloustuotteiden markkinoiden toimintaa koskeviin kehitysmaiden huolenaiheisiin. 
Kehittämispolitiikan laajemmassa yhteydessä voitaisiin enenevässä määrin parantaa 
kehitysmaiden kannalta merkittävää yhteistyötä ja tietämyksen jakamista ja tutkia esimerkiksi 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan kuuluvan 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen ohjelman (ENPARD) välisiä synergiaetuja.

Kehityspolitiikkaa ja toimia koskevaa vuoropuhelua on käytettävä suunnatusti, jotta 
kehitysmaat voivat hyötyä kansainvälisestä maataloustuotteiden kaupasta ja soveltaa unionin 
tavoin uusimpia markkinoita ohjaavia välineitä. Tässä yhteydessä yhtenä ongelmana 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 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 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 
YMP:n täytäntöönpanossa. Tämän 
asetuksen mukaisilla toimilla ei 
vaaranneta kehitysmaiden, erityisesti 
vähiten kehittyneiden maiden 
tuotantokapasiteettia eikä 
elintarvikkeiden saatavuuden turvaamista 
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pitkällä aikavälillä, ja toimilla on 
edistettävä ilmastonmuutoksen 
vaikutusten vähentämistä koskevia 
unionin sitoumuksia. Kestävän 
maatalouden edistämisen tulisi perustua 
maataloustieteen ja -tekniikan kehitystä 
koskevaan kansainväliseen arviointiin 
(IAASTD). 

Or. en

Perustelu

SEUT:n 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa EU:n 
toimissa, jotka saattavat vaikuttaa kehitysmaihin. Kehitysmaiden maatalouden kehittäminen 
ja elintarviketurvan maailmanlaajuinen edistäminen ovat EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan 
tärkeitä tavoitteita. Kehitykseen vaikuttavat toimet ovat kauaskantoisempia kuin 
”haittavaikutusten välttäminen” -periaate, mikä tarkoittaa sitä, että myös EU:n maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen mahdollisia synergiaetuja olisi tutkittava. Tässä yhteydessä 
IAASTD voi ohjata kestävän maatalouden kehittämistä EU:n jäsenvaltioissa ja kolmansissa 
maissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Paikalliseen kehittämiseen 
sovellettava Leader-lähestymistapa on 
osoittautunut vuosien mittaan hyödylliseksi 
maaseutualueita kehitettäessä, sillä sen 
alhaalta ylös etenevässä lähestymistavassa 
otetaan kaikilta osin huomioon maaseudun 
omien kehitysmahdollisuuksien 
monialaiset tarpeet. Leader-
lähestymistapaa olisi sen vuoksi jatkettava 
tulevaisuudessa, ja se olisi edelleen 
sisällytettävä pakollisena kaikkiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin.

(38) Paikalliseen kehittämiseen 
sovellettava Leader-lähestymistapa on 
osoittautunut vuosien mittaan hyödylliseksi 
maaseutualueita kehitettäessä, sillä sen 
alhaalta ylös etenevässä lähestymistavassa 
otetaan kaikilta osin huomioon maaseudun 
omien kehitysmahdollisuuksien 
monialaiset tarpeet. Leader-
lähestymistapaa olisi sen vuoksi jatkettava 
tulevaisuudessa, ja se olisi edelleen 
sisällytettävä pakollisena kaikkiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin. 
Synergiaetujen tutkimisen jatkamista olisi 
edistettävä yhteistyössä kehitysmaiden 
paikallisten kehitystoimijoiden kanssa.

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osa olisi saatettava yhdenmukaiseksi Leader-ohjelman yhteistyöhankkeita 
koskevaan artiklaan ehdotettujen muutosten kanssa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden yhteydessä 
tuettavien innovatiivisten hankkeiden 
toteutus olisi uskottava toimijaryhmille, 
jotka kokoavat yhteen viljelijät, tutkijat, 
neuvojat ja muut toimijat, joita 
maataloussektorin innovointi koskee. Jotta 
tällaisista hankkeista saatavista tuloksista 
olisi hyötyä koko sektorille, niiden tulokset 
olisi jaettava.

(52) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden yhteydessä 
tuettavien innovatiivisten hankkeiden 
toteutus olisi uskottava toimijaryhmille, 
jotka kokoavat yhteen viljelijät, tutkijat, 
neuvojat ja muut toimijat, joita 
maataloussektorin innovointi koskee. Olisi 
kannustettava myös yhteistyötä 
kehitysmaissa toimivien samoihin 
tavoitteisiin pyrkivien 
innovointiverkostojen kanssa. Jotta 
tällaisista hankkeista saatavista tuloksista 
olisi hyötyä koko sektorille, niiden tulokset 
olisi jaettava.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osa olisi saatettava yhdenmukaiseksi eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
koskevaan artiklaan ehdotettujen muutosten kanssa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki prioriteetit edistävät innovointia, 
ympäristöä sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista 
koskevien monialaisten tavoitteiden 

Kaikki prioriteetit edistävät innovointia, 
ympäristöä sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista 
koskevien monialaisten tavoitteiden 
toteutumista ja vastaavat asianmukaisesti 
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toteutumista. EU:n kehitystavoitteita.

Or. en

Perustelu

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti kehitystavoitteet on sisällytettävä nykyistä 
tehokkaammin EU:n muihin politiikanaloihin. Tämä viittaus olisi sisällytettävä tähän 
yhteyteen, jotta sen perusteella laaditaan Leader-ohjelmaa ja eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta koskevia konkreettisia tarkistuksia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 

johdonmukaisuus
Uudistuksella on varmistettava SEUT:n 
208 artiklan mukaisesti, että 
kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet, YK:n 
ja muiden kansainvälisten järjestöjen 
puitteissa hyväksytyt tavoitteet mukaan 
luettuina, otetaan huomioon YMP:n 
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. Kestävän 
maatalouden edistämisen tulisi perustua 
maataloustieteen ja -tekniikan kehitystä 
koskevaan kansainväliseen arviointiin 
(IAASTD). 

Or. en

Perustelu

SEUT:n 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa EU:n 
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toimissa, jotka saattavat vaikuttaa kehitysmaihin. Kehitysmaiden maatalouden kehittämisen ja 
maailmanlaajuisen elintarviketurvan edistäminen ovat EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan 
tärkeitä tavoitteita. Kehitykseen vaikuttavat toimet ovat kauaskantoisempia kuin 
”haittavaikutusten välttäminen” -periaate, mikä tarkoittaa sitä, että myös EU:n maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen mahdollisia synergiaetuja olisi tutkittava. Tässä yhteydessä 
IAASTD voi ohjata kestävän maatalouden kehittämistä EU:n jäsenvaltioissa ja kolmansissa 
maissa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tukea voidaan myös myöntää eri 
alueille tai jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

7. Tukea voidaan myös myöntää eri 
alueille tai jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä 
kehitysmaiden toimijoiden kanssa 
tehtävään yhteistyöhön.

Or. en

Perustelu

Kehitykseen vaikuttavat toimet ovat kauaskantoisempia kuin ”haittavaikutusten välttäminen” 
-periaate, mikä tarkoittaa sitä, että myös kehittämistavoitteita koskevien EU:n toimien 
mahdollisia synergiaetuja olisi tutkittava. EU:n maaseudun kehittämispolitiikan mukaisilla 
yhteistyötoimilla voitaisiin tukea ylikansallisia aloitteita, joihin myös kehitysmaiden toimijat 
osallistuvat. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) alueiden tai valtioiden väliset 
yhteistyöhankkeet; 

(a) alueiden tai valtioiden väliset 
yhteistyöhankkeet, kehitysmaiden kanssa 
toteutettavat yhteistyöhankkeet mukaan
luettuina; 

’Alueiden välinen yhteistyö’ tarkoittaa 
jäsenvaltion sisäistä yhteistyötä. 
’Valtioiden välinen yhteistyö' tarkoittaa 
useiden jäsenvaltioiden alueiden välistä ja 

’Alueiden välinen yhteistyö’ tarkoittaa 
jäsenvaltion sisäistä yhteistyötä. 
’Valtioiden välinen yhteistyö' tarkoittaa 
useiden jäsenvaltioiden alueiden välistä ja 
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yhteisön ulkopuolisten maiden alueiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä;

yhteisön ulkopuolisten maiden alueiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä;

Or. en

Perustelu

Kehitykseen vaikuttavat toimet ovat kauaskantoisempia kuin ”haittavaikutusten välttäminen” 
-periaate, mikä tarkoittaa sitä, että myös kehittämistavoitteita koskevien EU:n toimien 
mahdollisia synergiaetuja olisi tutkittava. Elintarviketurvan toimintakehystä koskevissa 
neuvoston päätelmissä ja komission tiedonannossa korostetaan tarvetta sisällyttää yhteisöjen 
kehittäjät, maataloustuottajien järjestöt ja naisjärjestöt maaseudun ja maatalouden 
kehittämistä koskeviin toimiin ja tutkimusohjelmiin. Edellä mainittua voitaisiin tukea myös 
kansainvälisellä tiedonvaihdolla Leader-hankkeiden yhteydessä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) edistää maatalouden tuottavuuden ja 
kestävyyden kannalta asianmukaista 
tutkimuksen, osaamisen ja teknologian 
vaihtoa EU:n ja kehitysmaiden välillä 
siten, että erityistä huomiota kiinnitetään 
pienviljelijöiden tarpeisiin. 

Or. en

Perustelu

Kehitykseen vaikuttavat toimet ovat kauaskantoisempia kuin ”haittavaikutusten välttäminen” 
-periaate, mikä tarkoittaa sitä, että myös EU:n sisäisten ja ulkoisten kehittämistoimien 
mahdollisia synergiaetuja olisi tutkittava. Elintarviketurvan toimintakehystä koskevassa 
komission tiedonannossa korostetaan, että olisi edistettävä kansalaisyhteiskunnan ja 
maataloustuottajien järjestöjen osallistumista elintarviketurvaa koskeviin toimiin ja 
tutkimusohjelmiin ja edistettävä EU:n maataloustuottajajärjestöjen ja kehitysmaiden 
vastaavien järjestöjen välisiä yhteyksiä. Eurooppalainen innovaatiokumppanuus voisi edistää 
sekä eurooppalaisten että kehitysmaiden maanviljelijöiden kannalta asiamukaisten 
kokemusten ja innovatiivisten välineiden jakamista.
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Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimitaan yhteistyössä kehitysmaiden 
asianmukaisten verkostojen ja
instituutioiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Ks. perustelu 61 artiklan 1 kohdan d a alakohtaan (uusi).


