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LIITE

PUHEENJOHTAJAN PÄÄTELMÄT 

KOMISSION TIEDONANNOSTA EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten 

hallita tulevat haasteet?

Neuvosto:

1. PALAUTTAA MIELIIN, että yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on dynaamista 

politiikkaa, joka on kehittynyt toistuvien uudistusten myötä vastaamaan muuttuneita 

olosuhteita, ja sen on kehityttävä edelleen niiden tulevien poliittisten haasteiden johdosta, 

jotka koskevat maanviljelijöiden lisäksi myös muita EU:n kansalaisia;

2. ILMAISEE tässä yhteydessä TYYTYVÄISYYTENSÄ komission tiedonantoon "Yhteinen 

maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita 

tulevat haasteet?";

3. TOISTAA Eurooppa-neuvoston näkemyksen, jonka mukaan kestävä, tuottava ja 

kilpailukykyinen maataloussektori edistää uutta Eurooppa 2020 -strategiaa merkittävästi 

ottaen huomioon maaseutualueiden kasvu- ja työllistämispotentiaali ja varmistettaessa 

samalla tasapuolinen kilpailu;

4. PANEE MERKILLE, että tulevan YMP:n säilyttämistä vahvana yhteisenä politiikkana, 

jolla tulisi EU:n talousarvion osalta olla tavoitteisiinsa suhteutetut rahoitusvarat, tuetaan 

laajasti, tämän kuitenkaan vaikuttamatta vuoden 2013 jälkeisestä EU:n monivuotisesta 

rahoituskehyksestä tehtäviin päätöksiin;
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5. ON YHTÄ MIELTÄ komission kanssa siitä, että tulevassa yhteisessä 

maatalouspolitiikassa vuoteen 2020 olisi säilytettävä YMP:n nykyinen rakenne, jossa on 

kaksi erillistä ja toisiaan täydentävää pilaria;

6. KOROSTAA, että yksinkertaistamisen ja täytäntöönpanon parantamisen on kuuluttava 

kaikkien YMP:n uudistamiseen tähtäävien ehdotusten perusperiaatteisiin ja että niitä on 

noudatettava niin sääntelykehyksen kuin käytännössä toteutettavan politiikankin osalta, ja 

PYYTÄÄ komissiota käsittelemään jäsenvaltioiden tältä osin tekemiä ehdotuksia1;

7. ON YHTÄ MIELTÄ komission määrittelemistä tulevan YMP:n kolmesta päätavoitteesta, 

jotka ovat elinkelpoinen ruoan tuotanto, luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet 

sekä tasapainoinen alueiden käytön kehitys; TOTEAA, että nämä kolme tavoitetta 

täydentävät olennaisesti toisiaan; 

8. TÄHDENTÄÄ, että tällä hetkellä suora tulotuki EU:n maanviljelijöille edistää 

kohtuullisen elintason varmistamista maatalousväestölle; tuki myös lisää sitä, että 

maanviljelijät tarjoavat julkisia hyödykkeitä ja palveluita, joista markkinat eivät maksa, ja 

ON LAAJALTI YHTÄ MIELTÄ siitä, että tämä tuki on osoittautunut hyödylliseksi ja on 

vastedeskin olennainen osa YMP:tä vuoteen 2020, etenkin niiden lisäkustannusten 

yhteydessä, joita tuottajille aiheutuu EU:n korkeatasoisten ympäristöä ja eläinten 

hyvinvointia koskevien vaatimusten noudattamisesta;

9. TOTEAA, että suora tulotuki on tarpeen jakaa tasapuolisemmin jäsenvaltioiden kesken 

vähentäen asteittain yhteyttä historiallisiin viitetietoihin ja ottaen huomioon EU:n tulevan 

talousarvion kokonaisuudessaan;

10. ON tältä osin LAAJALTI YHTÄ MIELTÄ siitä, että olisi toimittava ennen kaikkea 

pragmaattisesti selvitettäessä objektiivisia tuen jakoperusteita ja pyrittäessä varmistamaan, 

että muutokset toteutetaan tarkoituksenmukaisesti ja asteittain suurten häiriöiden 

välttämiseksi;

11. Maanviljelijöiden välisen tukien jaon osalta TOTEAA, että kansallisella/alueellisella 

tasolla tarvitaan joustoa asianmukaisine siirtymäkausineen haitallisten taloudellisten 

seurausten välttämiseksi;

  
1 Ks. erityisesti asiakirja 7206/11.
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12. KANNUSTAA komissiota sen selvittäessä, miten jäsenvaltiot jäsenvaltiokohtaisten 

määrärahojensa puitteissa voisivat kohdentaa suoraa tulotukeaan entistä tarkemmin, mihin 

kuuluu muun muassa: 

- mahdollisuuksien tarjoaminen jäsenvaltioille pienviljelijöiden avustamiseen 

hallinnollisen rasituksen vähentämisessä ja kilpailukykynsä parantamisessa;

- käytännön valintamahdollisuuden tarjoaminen jäsenvaltioille ottaa aktiiviviljelijät 

paremmin huomioon;

13. PAINOTTAA, että kaikki jäsenvaltioiden päättämät vapaaehtoiset tukitoimet olisi 

toteutettava niiden jäsenvaltiokohtaisten määrärahojen puitteissa; 

14. PANEE MERKILLE, että jäsenvaltiot vastustavat merkittävästi enimmäismäärän 

käyttöönottoa suurten yksittäisten tilojen saamien suorien tukien yhteydessä ja pyytävät 

laatimaan kaikki ehdotukset siten, etteivät ne rajoita maatilojen kilpailukykyä tai 

tarvittavaa YMP:n yksinkertaistamista;

15. MUISTUTTAA, että YMP:hen kuuluu jo merkittäviä vihreitä osatekijöitä, ja 

HYVÄKSYY pyrkimyksen viherryttää tulevaa, vuoteen 2020 sovellettavaa YMP:tä 

edelleen;

16. KOROSTAA, että mahdollisen viherryttämisen on oltava yksinkertaista ja 

kustannustehokasta, siinä on pidettävä pilarit erillään ja sen on perustuttava YMP:n 

nykyisistä vihreyttä edistävistä poliittisista toimenpiteistä saatuun kokemukseen;

17. HYVÄKSYY LAAJALTI, että tuki luonnonhaitta-alueille pidetään toisessa pilarissa ja 

lisätään sen tehokkuutta ja että komissiota pyydetään arvioimaan, millainen mahdollinen 

lisäarvo täydentävästä ensimmäisen pilarin tuesta saataisiin;
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18. MUISTUTTAA, että perättäisten YMP:n uudistusten seurauksena hyvin suuri osa YMP:n 

tuesta on tuotannosta riippumatonta; PANEE MERKILLE laajan yhteisymmärryksen siitä, 

että tuotantosidonnaista tukea voitaisiin haluttaessa antaa edelleen tietyillä herkillä aloilla 

ja tietyillä alueilla EU:n WTO-sitoumusten rajoissa ja sisämarkkinoiden eheys säilyttäen ja 

että myös asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 artiklan mukaisia muita tuotannosta 

riippumattomia erityistukia voitaisiin jatkaa;

19. KIINNITTÄÄ HUOMIOTA useiden jäsenvaltioiden pyyntöön yhtenäisen pinta-alatuen 

järjestelmän (SAPS) jatkamisesta siirtymäkaudella vuoden 2014 jälkeen;

20. VAHVISTAA, että aiempien YMP:n uudistusten tapaan EU:n maatalouden on pysyttävä 

markkinalähtöisenä ja parannettava kilpailukykyään, LAAJALTI KATSOO, että olemassa 

olevat markkinatoimenpiteet ovat yhä tarpeellinen turvaverkko ja että komission 

edellytetään soveltavan näitä toimenpiteitä entistä joustavammin ja nopeammin; 

21. Koska EU:n maanviljelijöiden on aiempaa enemmän varauduttava erilaisiin riskeihin, jotka 

saattavat johtaa tulojen olennaiseen vähenemiseen, ON TYYTYVÄINEN komission 

ehdotukseen riskinhallinnan työkalupakista ja TÄHDENTÄÄ, että sen käytön olisi oltava 

vapaaehtoista, se ei saisi vääristää kilpailua ja sen tulisi olla erillään tämän alan olemassa 

olevista toimista;

22. KOROSTAA, että on tärkeää käyttää YMP 2020 -uudistuksen tarjoama tilaisuus parantaa 

elintarvikeketjun toimintaa, jotta alan pitkän aikavälin kehitysennusteita voitaisiin 

vahvistaa ja jotta maanviljelijöiden jatkuvasti supistuva osuus elintarvikeketjun tuottamasta 

lisäarvosta saataisiin kääntymään nousuun, ja KEHOTTAA komissiota tutkimaan, 

voitaisiinko sen maitoalaa varten ehdottamaa innovatiivista lähestymistapaa laajentaa 

koskemaan myös muita aloja; 
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23. Palauttaen mieleen päätelmänsä, jotka se antoi eurooppalaisen elintarvikemallin 

kansainvälisestä kilpailukyvystä, TOTEAA, että kansainvälisen oikeuden puitteissa on 

olennaista tunnustaa, että EU:n ja kolmansien maiden tuottajilla on oltava tasapuoliset 

toimintaedellytykset EU:n vaatimusten osalta, joilla varmistetaan kuluttajien vaatimuksiin 

ja mahdollisiin yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin (kuten laatu, terveys, ympäristö ja 

eläinten hyvinvointi) vastaaminen2;

24. YHTYY komission analyysiin, jonka mukaan YMP:n maaseudun kehittämispolitiikka on 

osoittautunut hyväksi, ja ON YHTÄ MIELTÄ siitä, että vahva maaseudun 

kehittämispolitiikka pysyy keskeisenä, kun parannetaan entisestään maa- ja 

elintarviketalouden kilpailukykyä, nykyaikaistamista ja kestävyyttä, ylläpidetään 

maatalouden monimuotoisuutta sekä kehitetään maaseudun laajempaa taloudellista 

potentiaalia kaikkialla Euroopassa.

25. TUNNUSTAA maaseutuun kohdistuvat erityishaasteet, jotka johtuvat 

työllistymismahdollisuuksien riittämättömyydestä, väestörakenteen muuttumisesta ja 

maatilan sukupolvenvaihdokseen liittyvistä kysymyksistä; 

26. KOROSTAA tässä yhteydessä, että nuorten ja uusien maanviljelijöiden erityistarpeisiin on 

vastattava paremmin maatilan hallinnan siirron, uuden maatilan ja maatilan 

rakenneuudistuksen tapauksissa, ja PAINOTTAA maaseudun infrastruktuurin ja osaamisen 

siirron, muun muassa ammattikoulutuksen ja neuvontapalveluiden kautta, merkitystä;

27. SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI komission aikomukseen edistää suoramyynnin 

kehittämistä ja tuotantoa paikallismarkkinoita varten sekä pienviljelijöiden kilpailukykyä;

28. PITÄÄ MYÖNTEISENÄ, että eurooppalaiset maanviljelijät tuottavat jo tärkeitä 

ympäristöön liittyviä julkishyödykkeitä, ja TOTEAA, että YMP:n terveystarkastuksessa 

määritellyt ympäristöä koskevat haasteet ovat tulevaisuudessakin merkittäviä maaseudun 

kehittämispolitiikan kannalta; 

29. TÄHDENTÄÄ, että Euroopan maatalous voi vastata talouteen ja ympäristöön liittyviin 

haasteisiinsa vain innovoinnin avulla ja PITÄÄ YMP:tä välineenä, jolla voidaan 

tehokkaasti kannustaa innovaatioihin ja niiden soveltamiseen;

  
2 Ks. asiakirja 11409/10 ADD 1.
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30. ON SITOUTUNUT varmistamaan, että Euroopan maatalous kuuluu osana 

ilmastonmuutosta koskevaan ratkaisuun ja että YMP EU:n laajimpana yhteisenä 

politiikkana osaltaan edistää merkittävästi vähähiilistä talouskasvua ja kustannustehokasta 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista maaseudulla; 

31. TOTEAA, että nykyistä maaseudun kehittämispolitiikan kehystä on yksinkertaistettava ja 

parannettava, ohjelmien suunnittelu ja valvonta mukaan lukien, jotta se olisi tehokkaampi 

ja jotta jäsenvaltioiden olisi mahdollista muokata maaseudun kehittämisohjelmiaan 

vastaamaan paremmin kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita;

32. ILMAISEE huolensa mahdollisesta hallinnollisesta rasituksesta, jota saattaa aiheutua 

komission ehdotuksesta ottaa käyttöön uusi tulospohjainen, määrällisiä tavoitteita sisältävä 

lähestymistapa maaseudun kehittämispolitiikkaan, ja PANEE MERKILLE, että ehdotettua 

suoritusvarauksen käyttöönottoa mahdollisena kannustimena tällaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi vastustetaan merkittävästi; 

33. TOTEAA, että maaseudun kehittämispolitiikan ja siihen liittyvien EU:n politiikkojen 

yhtenäisyyttä ja synergiaa on vahvistettava välttäen ylimääräisten rasitteiden tai 

rajoitteiden aiheuttamista jäsenvaltioille;

34. PANEE MERKILLE, että komissio jatkaa työtä tiedonannossa kuvatun kolmen 

toimintavaihtoehdon sekä muiden vaihtoehtojen ja niiden yhdistelmien parissa; 

KANNUSTAA komissiota tässä asiassa ja tässä yhteydessä PYYTÄÄ komissiota 

vastedeskin saattamaan asiaankuuluvat tiedot, analyysit ja vaikutustenarvioinnit 

jäsenvaltioiden tietoon;

35. TOIVOO komission säädösehdotusten saamista riittävän ajoissa, jotta neuvostolla olisi 

mahdollisuus tarkastella niitä riittävästi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisissa 

uusissa puitteissa, jotta YMP 2020 voisi tulla voimaan 1. tammikuuta 2014.

___________________


