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YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta (*) 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän asetuksen 

tavoitteita asetuksen ja yhteisen 

maatalouspolitiikan muiden välineiden 

välisten yhteyksien ja laajentuneessa 

unionissa jäsenvaltioiden käytettävissä 

olevien taloudellisten resurssien 

rajallisuuden vuoksi vaan tavoitteet 

voidaan saavuttaa paremmin unionin 

tasolla takaamalla monivuotinen unionin 

rahoitus ja keskittämällä se unionin 

prioriteetteihin, unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa 

vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 

mukaisesti. Perussopimuksen 5 artiklan 

4 kohdassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

(2) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän asetuksen 

tavoitteita asetuksen ja yhteisen 

maatalouspolitiikan muiden välineiden 

välisten yhteyksien ja laajentuneessa 

unionissa jäsenvaltioiden käytettävissä 

olevien taloudellisten resurssien 

rajallisuuden vuoksi vaan tavoitteet 

voidaan saavuttaa paremmin unionin 

tasolla ainoastaan takaamalla 

kunnianhimoinen monivuotinen unionin 

rahoitus ja keskittämällä se unionin 

prioriteetteihin, ottaen huomioon, että 

yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita, 

joita ovat maataloustuotannon 

varmistaminen, kohtuullisen elintason 

takaaminen viljelijöille, markkinoiden 

vakauttaminen ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden saatavuuden 

varmistaminen unionin kansalaisille, ei 

voida saavuttaa ilman varmuutta 

riittävästä ja vähintään edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen tasoisesta 

rahoituksesta kiinteinä hintoina 

ilmaistuna, unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa 

vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 

mukaisesti. Perussopimuksen 5 artiklan 

4 kohdassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
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asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Or. fr 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Yhteisen maatalouspolitiikan menoja, 

maaseudun kehittämismenot mukaan 

luettuina, olisi rahoitettava unionin 

talousarviosta molempien rahastojen kautta 

joko suoraan tai jäsenvaltioiden kanssa 

yhteisesti toteutettavan hallinnoinnin 

puitteissa. Olisi määriteltävä 

toimenpidelajit, joita kyseisistä rahastoista 

voidaan rahoittaa. 

(6) Yhteisen maatalouspolitiikan menoja 

olisi rahoitettava unionin talousarviosta 

riittävässä määrin, jotta politiikalla 

voidaan saavuttaa sille asetetut tavoitteet, 

kuten maataloustuotannon säilyttäminen 

Euroopan maaperällä ja toimeentulon 

takaaminen maaseutuväestölle ottaen 

huomioon markkinoiden ja maatalouden 

tuotantopanosten hintakehitys. Unionin 

talousarviosta on siksi myönnettävä 

mittavasti rahoitusta, myös maaseudun 

kehittämismenoja varten, molempien 

rahastojen kautta joko suoraan tai 

jäsenvaltioiden kanssa yhteisesti 

toteutettavan hallinnoinnin puitteissa. Olisi 

määriteltävä toimenpidelajit, joita 

kyseisistä rahastoista voidaan rahoittaa. 

Or. fr 
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Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 68 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(68) Jokaista yhteisen maatalouspolitiikan 

mukaisesti toteutettavaa toimenpidettä olisi 

seurattava ja se olisi arvioitava 

toimenpiteen laadun parantamiseksi ja 

tulosten esittelemiseksi. Tässä yhteydessä 

olisi vahvistettava luettelo indikaattoreista, 

ja komission olisi arvioitava yhteisen 

maatalouspolitiikan vaikutuksia suhteessa 

politiikan tavoitteisiin. Komission olisi 

luotava yhteinen seuranta- ja 

arviointikehys varmistaen muun muassa se, 

että asiaa koskevat tiedot, myös 

jäsenvaltioilta saatavat tiedot, ovat 

käytettävissä oikeaan aikaan. Näin 

tehdessään sen olisi otettava huomioon 

tiedon tarpeet sekä mahdollisten 

tietolähteiden väliset synergiat. Komission 

tiedonannossa Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 

”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 

talousarvio – Osa II” todetaan, että 

ilmastoasioihin liittyvien menojen osuus 

unionin talousarviosta nousee 

todennäköisesti vähintään 20 prosenttiin, 

mihin vaikuttavat myös eri politiikan 

aloilta tulevat rahoitusosuudet. Komission 

olisi sen vuoksi voitava arvioida yhteisen 

maatalouspolitiikan puitteissa annettavan 

unionin tuen vaikutuksia 

(68) Jokaista yhteisen maatalouspolitiikan 

mukaisesti toteutettavaa toimenpidettä olisi 

seurattava ja se olisi arvioitava 

toimenpiteen laadun parantamiseksi ja 

tulosten esittelemiseksi. Tässä yhteydessä 

olisi vahvistettava luettelo indikaattoreista, 

ja komission olisi arvioitava yhteisen 

maatalouspolitiikan vaikutuksia suhteessa 

politiikan tavoitteisiin, jotka ovat 

seuraavat: laadukkaan ja monipuolisen 

eurooppalaisen maataloustuotannon 

säilymisen varmistaminen, markkinoiden 

vakauttaminen, kohtuullisten tulojen 

varmistaminen viljelijöille takaamalla 

vakaat hinnat tietylle tuotantomäärälle, 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden saatavuuden 

varmistaminen ja kolmansien maiden 

elintarvikeomavaraisuuden 

kunnioittaminen. Komission olisi luotava 

yhteinen seuranta- ja arviointikehys 

varmistaen muun muassa se, että asiaa 

koskevat tiedot, myös jäsenvaltioilta 

saatavat tiedot, ovat käytettävissä oikeaan 

aikaan. Näin tehdessään sen olisi otettava 

huomioon tiedon tarpeet sekä mahdollisten 

tietolähteiden väliset synergiat. Komission 

tiedonannossa Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
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ilmastotavoitteiden kannalta. ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 

talousarvio – Osa II” todetaan, että 

ilmastoasioihin liittyvien menojen osuus 

unionin talousarviosta nousee 

todennäköisesti vähintään 20 prosenttiin, 

mihin vaikuttavat myös eri politiikan 

aloilta tulevat rahoitusosuudet. Komission 

olisi sen vuoksi voitava arvioida yhteisen 

maatalouspolitiikan puitteissa annettavan 

unionin tuen vaikutuksia 

ilmastotavoitteiden kannalta. 

Or. fr 
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Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Maataloustukirahaston menojen 

vuotuinen enimmäismäärä muodostuu sille 

asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [MFF] 

mukaisesti vahvistetuista 

enimmäismääristä. 

1. Maataloustukirahaston menojen 

vuotuinen enimmäismäärä muodostuu sille 

asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [MFF] 

mukaisesti vahvistetuista 

enimmäismääristä.]. Asetuksessa on 

otettava huomioon ne lukuisat haasteet, 

joihin yhteisen maatalouspolitiikan on 

vastattava kyseisellä ajanjaksolla: 

monipuolisen maataloustoiminnan 

säilyttäminen Euroopan maaperällä, 

nuorten saaminen maatalousammattiin, 

markkinahintojen heilahtelut, 

maatalouden tuotantopanosten 

hintakehitys, ympäristöä säästävistä ja 

eläinten hyvinvointia edistävistä entistä 

tiukemmista tuotantovaatimuksista 

aiheutuvat kustannukset ja 

välttämättömät muutokset 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. 

Monivuotisessa rahoituskehyksessä on 

varmistettava yhteiselle 

maatalouspolitiikalle kunnianhimoinen ja 

vähintään edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen tasoinen rahoitus 

kiinteinä hintoina ilmaistuna. 

Or. fr 

 

 


