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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2018 
koskevat havainnot; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen esittämät huomiot 
toimien sääntöjenmukaisuudesta ja toteaa, että 77 prosenttia tutkituista toimista oli 
virheettömiä (tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 7.8 kohta) ja otsakkeessa 
”Luonnonvarat” kokonaisvirhetaso oli 2,4 prosenttia; korostaa, että Euroopan 
maatalouden tukirahaston suoriin tukiin ei liittynyt olennaisia virheitä ja että muista 
virheistä suurin osa aiheutui monimutkaisista tukikelpoisuussäännöistä etenkin 
maaseudun kehittämistoimien osalta; pyytää, että tämän ongelman ratkaisu olisi 
etusijalla seuraavassa uudistuksessa; panee lisäksi merkille, että komission 
oikaisukapasiteetti kattaa riittävällä tavalla virheisiin sisältyvän riskin (1,9 prosenttia 
merkittävistä menoista); 

2. pitää tärkeänä parantaa todentamisviranomaisten tehokkuutta, sillä niillä on keskeinen 
asema yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa; 

3. panee merkille, että useimmissa tarkastetuissa maaseudun kehittämistoimissa 
saavutettiin odotetut tulokset; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan 
tarvittaessa tuloskehystään ja ottamaan käyttöön lisää yksinkertaistamistoimia, kuten 
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot; toteaa, että yhteiset, mitattavissa olevat ja 
kattavat tulos- ja tuotosindikaattorit ja välitavoitteet tulevat muodostamaan ehdotetun 
uuden täytäntöönpanomallin perustan; toteaa kuitenkin myös, että komissio on pyrkinyt 
korjaamaan mainitut puutteet tulevaa YMP:tä koskevissa säädösehdotuksissaan;

4. on tyytyväinen talousarvion yleiseen toteutusasteeseen (96,92 prosenttia 
maksusitoumusmäärärahoista ja 97,21 prosenttia maksumäärärahoista); panee 
tyytyväisenä merkille, että komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosaston havainnot virhetasosta ovat yhdenmukaisia tilintarkastustuomioistuimen 
päätelmien kanssa; kehottaa kuitenkin komissiota ja jäsenvaltioita kohentamaan 
maaseudun kehittämisen alan toteutusastetta (93,97 prosenttia vuonna 2018) ja 
tekemään kaiken voitavansa helpottaakseen Euroopan maatalouden tukirahaston varojen 
käyttöä;

5. korostaa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissaan esittämää näkemystä, jonka 
mukaan yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS), johon sisältyy myös 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä (LPIS), on auttanut alentamaan suorien tukien 
virhetasoa, ja LPIS:n rooli on ollut tässä erityisen merkittävä; panee merkille 
digitalisoinnin, innovatiivisten menetelmien ja teknologian mahdollisuudet alentaa 
virhetasoa ja vähentää hallinnollista rasitetta entisestään uuden täytäntöönpanomallin 
puitteissa;

6. korostaa digitalisoinnin myönteisiä vaikutuksia tehokkuuden lisäämisessä ja virheiden 
sekä byrokratian vähentämisessä;
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7. kehottaa komissiota seuraamaan edelleen tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
voimassa olevia kauppasopimuksia elintarvikkeiden turvallisuutta, ympäristöä ja 
eläinten hyvinvointia koskevien normien soveltamisen osalta sekä heikompiin 
ympäristönormeihin liittyvän ympäristön tilan heikentymisen varalta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että kaikissa kauppasopimuksissa on painokas kestävää kehitystä 
koskeva luku ja että kauppakumppanit noudattavat siinä asetettuja vaatimuksia 
täysimääräisesti; panee merkille, että myös ympäristönormien suhteen tarvitaan 
tasavertaisia toimintaedellytyksiä, ja kehottaa komissiota kehittämään entisestään 
toimitusketjuja koskevaa due diligence -lainsäädäntöä, jotta varmistetaan, ettei unionin 
maatalouden standardeja heikennetä tai vaaranneta;

8. ilmaisee huolensa väitetyistä korkean tason eturistiriidoista ja oligarkkien suorittamista 
maananastuksista, jotka ovat mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja viranomaisten 
myötävaikutuksella; pyytää jäsenvaltioita soveltamaan hyviä lainsäädäntökäytäntöjä, 
joilla pyritään rajoittamaan maananastuksia; kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; katsoo, että ehdotetun YMP:n uudistuksen 
puitteissa voimaan tuleva tukikatto sekä työvoimakustannusten korvaaminen ennen 
tukikaton soveltamista eivät yksin riitä ratkaisemaan näitä ongelmia; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään yhdessä komission kanssa asianmukaisen oikeudellisen 
välineen maananastusten ehkäisemiseksi;

9. kehottaa komissiota erottamaan maananastuksen maanomistuksen keskittymisestä ja 
tilusjärjestelyistä, jotka ovat joissain jäsenvaltioissa johtaneet historiallisten 
maanomistusmuotojen tai maanjakojen vuoksi siihen, että pienviljelijöiden on ollut 
tarpeen hankkia useampia peltoaloja luodakseen taloudellisesti tuottavia yksiköitä ja 
varmistaakseen niiden elinkelpoisuuden;

10. kehottaa komissiota hyödyntämään ja yhdistämään käytössään olevia järjestelmiä ja 
tietokantoja selvittääkseen, ketkä ovat laajempaan yritysrakenteeseen kuuluvien 
maatilojen lopulliset tosiasialliset omistajat ja edunsaajat; panee merkille, että kehitteillä 
on unionin laajuinen yritysrekisteri, joka voitaisiin yhdistää IACS:n tietoihin, jolloin 
maatiloille voitaisiin antaa yksilölliset unionin tason yritystunnisteet ja näin helpottaa 
YMP-rahoituksen lopullisten saajien tunnistamista; kehottaa komissiota perustamaan 
myös seurantakeskuksen tiedon keräämiseksi viljelymaan keskittymisestä ja 
maaoikeuksista koko unionissa;

11. kehottaa komissiota seuraamaan erityisen valppaasti oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamista YMP-rahoituksen yhteydessä; ehdottaa, että YMP-maksujen on 
hyödytettävä niitä, jotka viljelevät maata, sekä myös maatalousyhteisöjä; korostaa, että 
unionin maanviljelyä edistetään parhaiten siten, että rahoituksella kannustetaan 
maataloustuotantoa aktiivisesti harjoittavien viljelijöiden omistajuutta; kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen maananastuksesta ja sen 
mahdollisista vaikutuksista YMP:hen;

12. muistuttaa komissiota, että virhetyypeissä on huomattavia eroja, esimerkiksi 
tahattomien laiminlyöntien ja petostapausten välillä; muistuttaa, että useimmat 
edunsaajat ovat pieniä ja keskisuuria tiloja ja että monimutkainen sääntely lisää 
tahattomien laiminlyöntien riskiä, mikä olisi myös otettava huomioon todellista 
virhetasoa arvioitaessa;
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13. korostaa, että YMP:n toimenpiteiden asianmukainen täytäntöönpano on tiukasti 
sidoksissa siihen, miten edunsaajat noudattavat unionin tasolla asetettuja sitoumuksia; 
painottaa, että jäsenvaltioiden suurempi joustavuus YMP-tukien myöntämisessä saattaa 
johtaa lyhytaikaisten sisäpoliittisten etujen ajamiseen ja entisestään pahentaa 
väärinkäytöksiä, ja kehottaa tästä syystä komissiota välttämään YMP:n palauttamista 
kansalliselle tasolle, erityisesti yksittäisten edunsaajien tukikelpoisuussääntöjen 
noudattamista seuraavan järjestelmän osalta, jotta unioni voi säilyttää uskottavuutensa 
tämän julkisen politiikkansa keskeisen osa-alueen hallinnoinnin suhteen;

14. on huolissaan siitä, että yksinomaan tuotoksiin perustuva menojen 
tukikelpoisuusjärjestelmä ei auta yksinkertaistamaan YMP:tä eikä paranna sen 
tuloksellisuutta, vaan vaarantaa viljelijöiden ja jäsenvaltioiden yhtäläisen kohtelun, joka 
on varmistettu nykyisessä vaatimustenmukaisuusjärjestelmässä; pitää mahdollisena, että 
strategiasuunnitelmiin perustuva tulosperustaisempi YMP voisi johtaa uudentyyppisiin 
sääntöjenvastaisuuksiin, ja kehottaa komissiota siksi ottamaan tämän huomioon 
arvioidessaan kansallisia strategiasuunnitelmia ja niihin sisältyviä toimia;

15. muistuttaa jälleen, että on erittäin tärkeää ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin, joilla 
suojataan YMP:n talousarviota petoksilta; pitää petostentorjuntapolitiikkaa mittapuuna 
arvioitaessa YMP:n talousarvion moitteetonta varainhoitoa; pyytää siksi, että 
jäsenvaltioissa ja komissiossa jatketaan tiedottamista aiheesta petosten ehkäisyn 
tehostamiseksi ja petosten havaitsemista koskevien valmiuksien kehittämiseksi; pitää 
tässä yhteydessä olennaisena, että jäsenvaltioita autetaan petosten ehkäisyssä ja 
havaitsemisessa vahvistamalla yhteistyötä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
kanssa;

16. painottaa, että nuorille ja uusille maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettava tuki on 
ensiarvoisen tärkeää; painottaa lisäksi, että on tärkeää määrittää selkeästi, mitä 
tarkoitetaan aktiiviviljelijällä tai tosiasiallisella viljelijällä; vaatii varmistamaan, että 
digitalisointiin ja uusimpiin digitalisointiteknologioihin tehtäviin investointeihin on 
saatavilla paremmin rahoitusta; kannustaa komissiota varmistamaan maanviljelyn 
kannattavuuden maaseutualueilla elintarvikeketjun kaikkien vaiheiden osalta ja 
välttämään lisärasitteiden aiheuttamista; korostaa, että maanviljelyn digitalisointi saattaa 
olla tärkeä keino maaseudun palvelujen elvyttämiseksi, jolloin maaseutualueet 
muuttuisivat houkuttelevammiksi nuorille viljelijöille;

17. kannustaa komissiota siirtymään kohti ympäristöystävällisempää YMP:tä Pariisin 
sopimuksen ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin strategian mukaisesti, mikä 
tehostaisi asianmukaisten määrärahojen myöntämistä niin, että niillä kannustettaisiin 
ottamaan käyttöön tarkoituksenmukaisempia ohjelmia, joissa keskitytään enemmän 
ennaltaehkäisyyn kuin korjaaviin toimenpiteisiin; toteaa, että YMP:n 
ympäristötehokkuuden parantamiseksi tarvitaan riittävää rahoitusta uusien 
teknologioiden ja innovaatioiden tutkimukseen ja kehittämiseen;

18. painottaa tasapuolisuuden merkitystä ja korostaa, että varojen oikeudenmukainen 
jakaminen jäsenvaltioissa ja niiden välillä on olennaisen tärkeää.
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