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LYHYET PERUSTELUT

Koska vuoden 2020 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevasta 
lainsäädäntökehyksestä neuvotellaan edelleen, on kitkattoman siirtymän varmistamiseksi 
tarpeen hyväksyä siirtymätoimenpiteitä, jotka mahdollistavat voimassa olevien asetusten 
soveltamisen jatkamisen uuden järjestelmän täytäntöönpanoon asti.

Voimassa olevia asetuksia on muutettava erityisesti siten, että niihin sisällytetään 
sovellettavat määrät/enimmäismäärät, jotka on vahvistettava uutta monivuotista 
rahoituskehystä 2021–2027 varten.

Ensimmäisen esitetyn tarkistuksen tarkoituksena on pidentää jäsenvaltioiden ilmoitusaikaa 
10 päivästä 30 päivään.

Toisen tarkistuksen ansiosta maaseuturahaston vuosien 2022–2027 määrärahoja voidaan 
käyttää toimenpiteisiin, joihin on jo sitouduttu ja joihin liittyy maksuja 31. joulukuuta 2021 
jälkeen, jos varat on käytetty kokonaan (kuten asetuksen (EU) N:o 1310/2013 3 artiklassa). 
Koska maaseuturahaston pelkkä vuotuinen talousarvio vuodeksi 2021 ei riitä rahoittamaan 
ohjelmakauden 2014–2021 sitoumuksia, joiden osalta maaseuturahaston määrärahat on 
käytetty kokonaan, komission olisi voitava varata kauden 2022–2027 ohjelmamäärärahoja 
uusia sitoumuksia varten vuosien 2014–2021 sitoumusten jatkuvuuden takaamiseksi.

Euroopan parlamentin monivuotista rahoituskehystä koskevan kannan mukaisesti 
tarkistuksilla 3–6 pyritään toteamaan kriisivarausta koskevassa artiklassa, että varauksen 
alkupääoman olisi täydennettävä YMP:n talousarviota ja että se olisi otettava varaukseen 
ohjelmakauden alussa. Jotta näitä varoja ei menetettäisi, varauksen toiminnan uudistaminen 
olisi myös toteutettava aikaisemmin, jotta sitomattomat varat voidaan siirtää vuodelta 2021 
seuraaville vuosille.

Tarkistuksella 7 vahvistetaan jäsenvaltioiden sisäiseen yhdenmukaistamiseen liittyviä 
velvoitteita.

Lopuksi valmistelija palautti tarkistuksissa 8–15 maatalouden määrärahat monivuotista 
rahoituskehystä koskevan Euroopan parlamentin kannan mukaisesti.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 6 
artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 30 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 6 
artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 
tarkoitettujen toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellisista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneisiin menoihin 
voidaan edelleen myöntää 
maaseuturahaston rahoitusosuus 
ohjelmakaudella 2022–2027:
(a) 1 päivästä tammikuuta 2022 
31 päivään joulukuuta 2023 tai 
31 päivään joulukuuta 2024 niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
pidentää ohjelmakautta 2014–2020 tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
suoritettavien maksujen osalta, jos 
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asetuksen (EU) N:o 1305/2013 ja 
tapauksen mukaan tämän asetuksen 1 
artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytyn 
ohjelman asianomaisen toimenpiteen 
määrärahat on jo käytetty loppuun; sekä
(b) 31 päivän joulukuuta 2023 jälkeen tai 
31 päivän joulukuuta 2024 jälkeen niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
pidentää ohjelmakautta 2014–2020 tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
suoritettavien maksujen osalta.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1306/2013
25 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 25 artiklan 
ensimmäinen kohta seuraavasti:

Muodostetaan varaus, josta on tarkoitus 
tarjota maatalousalalle lisätukea 
maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun vaikuttavissa merkittävissä 
kriiseissä, jäljempänä ”maatalousalan 
kriisivaraus”, tekemällä kunkin vuoden 
alussa suoriin tukiin vähennys 26 
artiklassa tarkoitetun 
rahoituskurimenetelmän avulla.

”Muodostetaan maaseuturahastoon 
kunkin vuoden alussa varaus, josta on 
tarkoitus tarjota maatalousalalle lisätukea 
markkinoiden hallintaa tai vakauttamista 
varten ja vastata nopeasti 
maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun vaikuttaviin kriiseihin, 
jäljempänä ”maatalousalan 
kriisivaraus”..

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX:02013R1306-20180101 )

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1306/2013
25 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

”Vuodeksi 2021 varauksen kokonaismäärä 
on 400 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hinnat), ja se sisältyy monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeeseen 3, 
sellaisena kuin se on vahvistettuna 
neuvoston asetuksen (EU) [xxxx/xxxx]* 
[monivuotinen rahoituskehys] liitteessä.

”Vuodeksi 2021 varauksen kokonaismäärä 
on 400 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hinnat) maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston määrärahojen lisäksi, 
ja se sisältyy monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeeseen 3, 
sellaisena kuin se on vahvistettuna 
neuvoston asetuksen (EU) [xxxx/xxxx]* 
[monivuotinen rahoituskehys] liitteessä.

___________________ _________________
* Neuvoston asetus (EU) [...], annettu [… 
päivänä …kuuta …], monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027 
(EUVL L…).”

* Neuvoston asetus (EU) [...], annettu [… 
päivänä …kuuta …], monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027 
(EUVL L…).”

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1306/2013
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 25 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Varauksen määrä kunkin seuraavan 
vuoden alussa on vähintään vuonna 2021 
myönnettävä alkuperäinen määrä, ja 
varauksen määrää mukautetaan 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä tai 
kyseisen vuoden aikana, jos se on 
tarkoituksenmukaista markkinakriisin 
kehityksen tai kuluvaa tai seuraavaa 
vuotta koskevien näkymien perusteella ja 
ottaen huomioon maataloustukirahastoon 
osoitetut käytettävissä olevat tulot tai 
maataloustukirahaston enimmäismäärien 
liikkumavarat. Tapauksessa, jossa 
saatavilla olevat määrärahat eivät ole 
riittävät, varauksen täyttämiseksi voidaan 
käyttää rahoituskuria ensimmäisessä 
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kohdassa tarkoitetun alkuperäisen 
määrän rajoissa.”

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1306/2013
25 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Lisätään 25 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Poiketen siitä, mitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) 2018/1046* 12 artiklan 2 
kohdan d alakohdassa säädetään, 
varauksen sitomattomat määrärahat 
siirretään ilman aikarajoitusta varauksen 
rahoittamiseksi seuraavina 
varainhoitovuosina.
___________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) 
N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, 
(EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) 
N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 
541/2014/EU muuttamisesta sekä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 
1).”

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Asetus (EU) N:o 1307/2013
25 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

”12. Jäsenvaltiot voivat kalenterivuoden 
2021 osalta päättää jatkaa sisäistä 
yhdenmukaistamista soveltamalla 11 
kohtaa kyseiseen vuoteen.”

”12. Jäsenvaltiot jatkavat 
kalenterivuoden 2021 osalta sisäistä 
yhdenmukaistamista soveltamalla 11 
kohtaa kyseiseen vuoteen.”

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 278 410 000 euroa,

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 102 080 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 106 210 000 
euroa,

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 257 970 000 euroa. – Kanariansaaret: 268 420 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 25 900 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 26 900 000 euroa,

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 20 400 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 21 200 000 
euroa,

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 69 900 000 euroa. – Kanariansaaret: 72 700 000 euroa.

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 000 000 eurolla vuodessa.

”2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 930 000 eurolla vuodessa.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 6 830 000 euroa.”

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 7 110 000 euroa.”

Or. en


