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LYHYET PERUSTELUT

Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020 tehdyn ehdotuksen ohella komissio on 
esittänyt asetuksia, joissa vahvistetaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) lainsäädännölliset 
puitteet kaudeksi 2014–2020. Näiden puitteiden mukaisesti on asetettu kolme tärkeintä 
haastetta, nimittäin 1) elinkelpoinen ruoan tuotanto, 2) luonnonvarojen kestävä hoito ja 
ilmastotoimet; ja 3) tasapainoinen aluekehitys. Kuten komissio on ilmoittanut, molemmat 
YMP:n pilarit ovat tärkeitä, jotta voidaan vastata asianmukaisesti näihin kysymyksiin, jotka 
ovat myös suuri huolenaihe Euroopan alueille. Suoria tukia koskevilla uusilla säännöillä olisi 
varmistettava resurssien oikeudenmukainen ja kestävä jako. 

Valmistelija kannattaa täysin kunnianhimoista ajatusta, että viljelijöille maksettavien suorien 
tukien ympäristöystävällisyyttä lisätään eli niitä "viherrytetään". Ne ovat yksi vastaus 
tämänhetkisiin sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin. Valmistelija kuitenkin katsoo, 
että nykyiset ehdotukset ovat liian heikkoja, jotta ne saisivat aikaan siirtymisen edistyneisiin 
kestäviin viljelyjärjestelmiin, jotka ovat elintärkeitä maaseutualueiden kestävän alueellisen 
kehityksen kannalta. Tämän vuoksi valmistelija ehdottaa, että toteutetaan toimenpiteitä, 
joiden avulla Euroopan maaseutualueet voitaisiin ottaa paremmin huomioon.

Alueiden kehittämiseen liittyen valmistelija kehottaa myöntämään entistä suuremman osan 
vuotuisista kansallisista enimmäismääristä maaseudun kehittämisen täydentävään tukeen. 
Samaa logiikkaa noudattaen valmistelija vastustaa maaseudun kehittämiseen tarkoitettujen 
määrärahojen vähentämistä.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
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hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen noudattamisesta 
myönnettävälle tuelle; vuotuisen 
enimmäismäärän vahvistaminen tuelle 
alueilla, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita; vuotuisen 
enimmäismäärän vahvistaminen nuorten 
viljelijöiden tuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 
tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen tuelle, jonka avulla 
pannaan täytäntöön edistynyt kestävä ja 
suotuisa viljelyjärjestelmä, jolla hillitään 
ja lievennetään ilmastonmuutosta ja 
suojellaan ympäristöä; vuotuisen 
enimmäismäärän vahvistaminen tuelle 
alueilla, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita; vuotuisen 
enimmäismäärän vahvistaminen nuorten 
viljelijöiden tuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 
tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 
määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioiden 
olisi pidättäydyttävä myöntämästä suoria 
tukia tällaisille luonnollisille ja 
oikeushenkilöille. Koska pienillä osa-
aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, 
heiltä ei pitäisi evätä suoria tukia.

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 
määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioiden 
olisi pidättäydyttävä myöntämästä suoria 
tukia tällaisille luonnollisille ja 
oikeushenkilöille. Koska pienillä 
osa-aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, olisi 
varmistettava, että heille myönnetään
suoria tukia.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Tämän asetuksen mukaisen 
edistyneille viljelyjärjestelmille, 
ympäristön hoitoon ja ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen myönnettävän tuen 
alueellisen käyttöönoton ohella voidaan 
tehdä alueellisia sopimuksia 
alueviranomaisten ja viljelijöiden välillä. 
Alueelliset sopimukset tarjoavat 
mahdollisuuden toteuttaa tukikelpoisilla 
maatalousmailla kollektiivisesti 
merkittäviä, kannustavia erityistoimia, 
joilla pyritään suojelemaan vesivaroja, 
luonnon monimuotoisuutta ja maaperää 
alueellisten erityispiirteiden mukaisesti 
sekä yhteisten ja mitattavien tavoitteiden 
mukaan.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Tilanteissa, joissa hätätila tai 
luonnonkatastrofi vaikuttaa 
maataloustuotantoon ja viljelijöihin, 
komissio voi toteuttaa tarpeellisiksi ja 
oikeutetuiksi katsomiaan toimenpiteitä 
erityisongelmien ratkaisemiseksi tämän 
asetuksen säännöistä poiketen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä olevaa 11 artiklaa ei sovelleta 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettuihin unionin alueisiin, 
jäljempänä ’syrjäisimmät alueet’ eikä 
asetuksen (EY) N:o 1405/2006 mukaisilla 
Egeanmeren pienillä saarilla myönnettäviin 
suoriin tukiin.

Jäljempänä olevaa 10 ja 11 artiklaa ei 
sovelleta perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettuihin unionin alueisiin, 
jäljempänä ’syrjäisimmät alueet’ eikä 
asetuksen (EY) N:o 1405/2006 mukaisilla 
Egeanmeren pienillä saarilla myönnettäviin 
suoriin tukiin.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Aktiiviviljelijät Suoran tuen ulkopuolelle jättäminen
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset, taloudelliset ja ympäristöön 
liittyvät ominaisuudet, alueellinen 
maatalouden potentiaali sekä toimielin- tai 
hallintorakenne. Merkittävien alueellisen 
tason tuissa olevien erojen välttämiseksi 
kustakin tukijärjestelmästä ja 
määritelmästä on tehtävä etukäteen 
ympäristövaikutusten ja sosioekonomisten 
vaikutusten arviointi.

Perustelu

On olemassa huomattava riski, että paikallisia ja alueellisia kehitysponnisteluja 
vaikeutettaisiin tai rajoitettaisiin, jos aikaisemmat tuet, jotka ovat johtaneet 
epäoikeudenmukaiseen ja kestämättömään resurssien jakoon, olisivat edelleen tulevien 
maksujen perustana.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Tämän asetuksen 20 ja 29 artiklan 
mukaisen edistyneille kestäville 
viljelyjärjestelmille, ympäristön hoitoon ja 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
myönnettävän tuen alueellisen 
käyttöönoton ohella voidaan tehdä 
alueellisia sopimuksia alueviranomaisten 
ja viljelijöiden välillä 33 artiklassa 
asetetun 30 prosentin enimmäismäärän 
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rajoissa. Alueelliset sopimukset tarjoavat 
mahdollisuuden toteuttaa tukikelpoisilla 
maatalousmailla kollektiivisesti 
merkittäviä, kannustavia erityistoimia, 
joilla pyritään suojelemaan vesivaroja, 
luonnon monimuotoisuutta ja maaperää 
alueellisten erityispiirteiden mukaisesti 
sekä yhteisten ja mitattavien tavoitteiden 
mukaan.
(lisätään uutena artiklana 29 artiklan 
edelle)

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus viimeistään 
15 päivänä lokakuuta 2014.

Pienviljelijäjärjestelmään haluavan 
viljelijän on jätettävä hakemus 
jäsenvaltioiden vahvistamaan 
määräaikaan mennessä mutta viimeistään
1. 15 päivänä lokakuuta 2014 vuoden 2014 
osalta
tai
2. 15 päivänä lokakuuta 2015 
vuoden 2015 osalta.
Jäsenvaltioiden vahvistama määräaika ei 
voi kuitenkaan olla aikaisempi kuin 
perustukijärjestelmässä jätetyn 
hakemuksen viimeinen jättöpäivä.

Perustelu

Uuden järjestelmän ensimmäisenä täytäntöönpanovuotena ongelmia voi ilmetä niin 
viljelijöille kuin hallinnolle, varsinkin jäsenvaltioissa, joissa ei ennen ole sovellettu 
tukioikeuksiin perustuvaa järjestelmää. Viljelijöiden on valittava kahdesta erilaisesta ennalta 
tuntemattomasta järjestelmästä. Jotta voidaan varmistaa mekanismin tavoitteen 
saavuttaminen, siirtymisen pienviljelijäjärjestelmään olisi oltava mahdollista ainakin vielä 
toisen kerran rahoitusnäkymien aikana.

Tarkistus 10
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Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ja perusteltuja erityisten 
ongelmien ratkaisemiseksi erittäin 
kiireellisissä tapauksissa. Nämä 
toimenpiteet voivat poiketa tämän 
asetuksen säännöksistä, mutta ainoastaan 
siinä määrin ja sellaisen ajan kuin on 
ehdottoman välttämätöntä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ja perusteltuja erityisten 
ongelmien ratkaisemiseksi erittäin 
kiireellisissä tapauksissa tai 
maataloustuotantoon ja viljelijöihin 
vaikuttavan luonnonkatastrofin 
yhteydessä. Nämä toimenpiteet voivat 
poiketa tämän asetuksen säännöksistä, 
mutta ainoastaan siinä määrin ja sellaisen 
ajan kuin on ehdottoman välttämätöntä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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