
Euroopan yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) luotiin
toisen maailmansodan jälkeen elintarvikepulan
ja säännöstelyn aikakaudella. YMP osoittautui
toimivaksi, ja yhteisössä päästiin nopeasti eroon 1950-
luvulla vallinneesta elintarvikepulasta. Sen jälkeen
saavutettiin omavaraisuus ja pian tuotettiin säännöllisesti yli
oman tarpeen. YMP:n tavoite on taata viljelijöille kohtuullinen
tulotaso kolmella keinolla: 

• Viljelijät saavat suoria maksuja tietyistä tuotteista kuten viljasta, tupakasta, oliiviöljystä sekä naudan-
ja vasikanlihasta.

• Euroopan unioni (EU) suorittaa interventio-ostoja, mikäli maataloustuotteen hinta putoaa tietyn tason
alapuolelle ja ostaa EU:n ylijäämävarastoja kunnes hinta on noussut interventiotason yläpuolelle.
Ylijäämätuotteet tuhotaan tai ne myydään halvalla EU:n ulkopuolisilla markkinoilla tai käytetään ruoka-apuna
kolmansiin maihin. 

• EU määrää ulkoisen tullitariffinsa nojalla tullimaksut yhteisön ulkopuolelta tuoduille maataloustuotteille,
joiden hinnat näin nousevat. 

Maataloustuotteiden ylituotanto alkoi 1970-luvun puolivälissä. Ylijäämätuotteita ei saatu kaupaksi yhteisössä
eikä maailmanmarkkinoilla, ja 1980-luvun alussa YMP:n interventio-ostot olivat johtaneet surullisenkuuluisiin
ylijäämätuotteiden vuoriin.

YMP:n uudistuksilla vuosina 1992 ja 1999 alennettiin takuuhintoja, otettiin käyttöön kesannointi, suurennettiin
kiintiöitä ja siirryttiin tuotannon tukemisesta suoraan tuottajille maksettaviin tukiin. Kurinalaisen budjetoinnin
ja tuotannon säätelyn ansiosta maatalousmenojen osuus EU:n budjetista on pudonnut alle 50 prosentin.

Tätä nykyä EU pyrkii kohentamaan maaseutualueiden taloudellisia toimintaedellytyksiä ja korostamaan
maaseudun ympäristöllistä merkitystä. Lisäksi tavoitteena on parantaa maaseudun työllistämismahdollisuuksia
ja maatalouden kestävyyttä. Maailmankaupan globalisoituessa, kuluttajien laatu- ja turvallisuusvaatimusten
kasvaessa ja EU:n laajentuessa eurooppalaista maataloutta odottavat uudet haasteet uudenlaisessa
toimintaympäristössä. 

Parlamentin vaikutus yhteiseen maatalouspolitiikkaan on entistä vahvempi hyväksymiensä mietintöjen
ja aloitteiden kautta, vaikkakin maatalouspolitiikassa sillä on ainoastaan neuvoa-antava rooli. Päätösvalta
EU:n maatalousbudjetista on edelleen neuvostolla, mutta me haluamme, että hallitusten välinen konferenssi
ulottaa yhteispäätösmenettelyn myös tälle alueelle.  

Maatalousasioita käsitellään parlamentissa etupäässä maatalouden ja maaseudun kehittämisen
valiokunnassa ja jossain määrin ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnassa,
Käsiteltäviä asioita ovat:

• Maataloustuotteiden markkinajärjestelyt useiden tuotteiden kohdalla, ml. vilja, naudan- ja vasikanliha,
sokeri, riisi, hedelmät ja vihannekset, humala, viini, öljykasvit, pähkinät, kukat ja kasvit.

• Elintarviketurvallisuus kaikissa tuotannon vaiheissa pellolta pöytään.
• Päätökset maataloustukien määrästä, kun EU:n talousarviosta päätetään kerran vuodessa ja sen

jälkeinen maataloustukien käytön seuranta (seurannasta vastaa talousarvion valvontavaliokunta).
• Maaseudun kehittämisen korostaminen rakennerahastoissa YMP:n “toisen pilarin”, maaseudun

kehittämisen, avulla esimerkkinä LEADER -ohjelma,   sekä maatalouden taloudellisen ulottuvuuden
yhdistäminen sen sosiaaliseen, ympäristölliseen ja maankäytölliseen merkitykseen sekä alueellisten
tuotteiden aseman vahvistaminen.
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• Valmistautuminen WTO:n neuvotteluihin. 
• Valmistautuminen EU:n laajentumiseen.  

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on pitkä prosessi, jossa on mukana useita toimijoita, mukaan lukien Euroopan
sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä. YMP:n välttämättömän uudistuksen yhteydessä tulee kehittää ja vahvistaa
monimuotoista eurooppalaisen maatalouden mallia sekä suojata sitä kohtuuttomalta ulkoiselta kilpailulta. Tämän
saavuttamiseksi PSE-ryhmä tukee komission väliarvioinnissa vastikään ehdotettua periaatetta irrottaa tuki tuotannosta ja
suosittaa tuen osittaista irrottamista tuotannosta.

Pakollista mukauttamista tarvitaan, jotta varoja voidaan siirtää suorista tuotantotuista maaseudun kehittämiseen ja ottaa
samalla huomioon laajentuminen.

Tärkeimmät tavoitteemme YMP:n uudistuksessa ovat: 

• uudistetun järjestelmän avoimuus ja suoran tuotantotuen rajoittaminen;  vaatimus yhteisten varojen tehokkaamasta
käytösta;

• maanviljelijöiden roolin tukeminen maaseudun ja luonnonympäristöjen vaalijoina maaseudun kehittämisasetuksella
luodun YMP:n ’toisen pilarin’ kautta, jonka avulla viljelijät voivat käyttää osan maataloustuista maaseudun
kehittämiseen; esim. ympäristötoimiin, kylien kunnostamiseen, varhaiseläkejärjestelmään, nuorten viljelijöiden
tukemiseen ym.  

• maaseudun väestökadon ehkäiseminen;
• maaseutualueiden rakenteellisen kehityksen tukeminen;
• työpaikkojen turvaaminen;
• EU:n oman elintarviketuonnanon sekä elintarviketurvallisuuden huomioonottaminen WTO -neuvotteluissa; 
• varmistaa, että EU:n maataloustuotteiden viesnti ei häiritse kehitysmaiden omaa maataloustuotantoa. 

YMP:n uudistuksen ja maataloustuotteiden markkinoiden parissa tekemämme työn lisäksi olemme saavuttaneet tuloksia
seuraavilla alueilla:

• Eläinten kuljetussääntöjen uudistaminen. Uusiin sääntöihin sisältyy kuljetuksen kahdeksan tunnin enimmäiskesto tai
500 kilometrin enimmäispituus. Lisäksi poistetaan asteittain vientitukijärjestelmä, jonka avulla tuhansia eläviä eläimiä 
on viety kaukaisiin määränpäihin joka vuosi. 

• Naudanlihan merkintöjen täsmentäminen jäljitettävyyden parantamiseksi ja tarkempien tietojen saamiseksi EU:n
ulkopuolelta tulevasta jauhelihaksi käytettävästä naudanlihasta.

• Euroopan elintarviketurvallisuusviraston perustaminen: Virastolla on riippumaton hallintoneuvosto, joka nimitetään
julkisen kuulemisen jälkeen. Se järjestää julkisia keskusteluja ja sillä on riskien arvioinnissa ja tiedottamisessa avustavia
tieteellisiä komiteoita sekä jäsenvaltioiden asiantuntijoista koottu neuvoa-antava komitea. Viraston tehtävänä on valvoa
EU:ssa tuotettuja ja sinne tuotuja elintarvikkeita ja rehuja ja sillä on nopea varoitusjärjestelmä, jolla voidaan
reagoida kiireellisiin  kriiseihin jäsenmaissa; viraston tehtäviin kuuluu myös perinneruokien tunnustaminen EU:n
elintarviketarjonnan keskeisenä osana.

• Parempien menettelyjen luominen hätätilanteisiin, vapaan liikkuvuuden rajoituksiin ja toimenpiteisiin, joilla voidaan
minimoida suu- ja sorkkataudin puhkeamisen riski, mukaan lukien rokottamismahdollisuus olosuhteista ja eläinlääkärin
lausunnosta riippuen.

Yhteystiedot

http://www.socialistgroup.org

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmä,
Euroopan parlamentti, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Puh.: +32 2 284 21 11 (Bryssel) tai +33 3 88 17 40 01 (Strasbourg)
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