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Arvoisa puheenjohtaja Van Overtveldt

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa 
menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 27. maaliskuuta 
2020 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kirjallista 
menettelyä noudattaen 27. maaliskuuta 2020. Se päätti pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään jäljempänä esitetyt ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

(allek.) Norbert Lins
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EHDOTUKSET

– ottaa huomioon 31. lokakuuta 2019 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston 
(maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, 
(EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden 
jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) 
N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta1,

A. panee merkille, että komissio on jo ehdottanut 31. lokakuuta 2019 asetusta tiettyjen 
siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston 
(maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 ja muiden asiaa koskevien asetusten 
muuttamisesta;

B. ottaa huomioon, että maaseuturahastoa ja maataloustukirahastoa varten ehdotetut 
siirtymätoimenpiteet on tarkoitettu takaamaan maksut edunsaajille nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen kattaman ajanjakson jälkeen ja että ne sisältävät 
erityissäännöksiä, joista lainsäätäjien on päätettävä;

C. toteaa, että tämä ehdotus voisi toimia perustana muita ohjelmia koskeville 
samankaltaisille siirtymäsäännöksille teknisten ratkaisujen lisäksi myös esimerkkinä 
myönteisistä vaikutuksista, joita tällaisilla ehdotuksilla on kyseisten alojen vakauteen;

D. ottaa huomioon, että YMP:hen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevassa 
ehdotuksessa komissio noudatti periaatetta, jonka mukaan nykyisiä sääntöjä laajennetaan 
ja annetaan mahdollisuus käyttää uusia varoja ottamatta käyttöön uusia sääntöjä, mikä voi 
osoittautua ratkaisevan tärkeäksi siirtymätoimenpiteiden oikea-aikaisen hyväksymisen 
kannalta;

E. ottaa huomioon, että maatalouselintarvikealan odotetaan siirtymäkauden aikana täyttävän 
kaikki nykyiset vaatimukset, minkä vuoksi YMP:n rahoitus olisi säilytettävä vähintäänkin 
nykyisellä tasolla.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE

PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET

A. EHDOTUKSEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET

1. Monivuotista rahoituskehystä koskevassa varautumissuunnitelmassa on otettava 
huomioon YMP:n rahoittamista vuoden 2020 jälkeen koskeva ennakkotapaus, jossa 
komissio on jo ehdottanut siirtymätoimenpiteitä maaseuturahaston ja 
maataloustukirahaston osalta, erityisesti laajentamalla nykyisiä sääntöjä ja sisällyttämättä 
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uusista alakohtaisista ohjelmista käytävistä neuvotteluista elementtejä, ellei se ole 
ehdottoman välttämätöntä.


