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Missä ollaan nyt?

• Komission tiedonanto marraskuussa
• Evoluutio/revoluutio, kansallistaminen
• Keskustelut: erityiskomitea, neuvosto, task 

force
• Neuvoston päätelmät maaliskuussa?
• EU:n rahoituskehys, haasteet
• CAP lainsäädäntöehdotukset



Mitä on tulossa?

• Uusi EP, uusi komissio
• Eurooppa-neuvosto ja rahoituskehys

– Milloin ratkaisu?
– Mitä CAP:in osalta ratkaisuun
– Iso kysymys: CAP rahoitus
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Yleisiä näkökulmia
• CAP vahvuudet: systeemin kokonaisuus, 

virhetasojen kohtuullisuus, toimeenpanon 
tehokkuus

• Heikkouksia: sääntöjen määrä ja 
monimutkaisuus, monimutkainen 
lainsäädäntö ja toimeenpano, Bryssel-
vetoisuus

• => Yleinen tavoite yksinkertaistamisesta ja 
jäsenmaiden suuremmasta päätäntävallasta 
saa kannatusta 4



CAP toimeenpanomalli
• Politiikan ja sen toimeenpanon suunnittelu 

samaan aikaan
• Roolien uusi jako, tulosten seuranta
• EU: politiikan perusmallin määrittely 

(tavoitteet, toimenpiteiden määrittely, 
perusvaatimukset)

• Jäsenmaa: toimenpidevalikoiman luonti 
(valittavat toimenpiteet, tuensaannin ehtojen 
määrittely, tavoitteiden ja 
seurantaindikaattorien määrittely) 5
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Possible new green architecture of the CAP



Suomen tavoitteita 1
• Tuotannon jatkuminen koko EU:n alueella => 

Luonnonoloihin ja kustannuksiin tarvitaan 
kompensaatiota sekä sopivia välineitä ja joustoa

• Rahoituskehys: pienempi EU, pienempi budjetti. 
Brexit täysimääräisesti huomioon EU-budjetin 
kokonaistasossa

• CAP: tavoitteiden mukainen rahoitus, Suomen saanto 
mahdollisimman korkea 
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Suomen tavoitteita 2
• Lisää päätösvaltaa jäsenmaille
• Strateginen CAP suunnitelma ja uusi 

toimeenpanomalli; avain yksinkertaistamiseen? 
• Tärkeä tavoite: yksinkertaistaminen ja hallinnollisen 

taakan vähentäminen
• Kahteen pilariin perustuvan mallin jatkuminen
• Ympäristönsuojelu ja ilmaston muutos: tavoitteisiin 

yksinkertaisemmin ja lisää subsidiariteettia
• LEADER
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Suomen tavoitteita 3; Suorat tuet

• Tulojen vakauttaminen ja riskien hallinta tärkeitä 
tavoitteita

• Tuotantoon sidottu tuki (taso, tuettavat kohteet, 
joustavuus)

• Yhteisrahoitus; tutkimisen arvoinen, 
pakollinen/vapaaehtoinen, realismi?

• Tukierojen tasaus jäsenmaiden kesken; kaikkien 
erojen tasaaminen ei mahdollista (budjetti), 
kustannuserot jäsenmaiden kesken
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Suomen tavoitteita 4; Markkinatoimet
• Markkinaorientaatio jatkuu mutta hintavaihteluihin ja 

markkinahäiriöihin syytä varautua => EU 
markkinajärjestelmää edelleen tarvitaan

• Maatalouden kriisirahasto ei ole toiminut, jatko?
• Riskien hallinta: ehkäiseminen, neuvontapalvelut, 

uusien toimien kehittäminen yhdessä yksityissektorin 
kanssa
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Suomen tavoitteita 5
• Tukioikeudet
• Uudet viljelijät, sukupolvenvaihdokset
• Tukikatto
• Aktiiviviljelijä
• Teemoja

– Elintarviketurva ja turvallisuus
– YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
– Eläinten hyvinvointi
– Biotalous
– Metsätalous 12
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