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Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallinen videokokous 25.1.2021
Portugali järjestää puheenjohtajakautensa ensimmäisen maatalous- ja kalastusministereiden kokouksen
epävirallisena videokokouksena 25.1.2021. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä.
Portugali esittelee videokokouksessa puheenjohtajakauden työohjelmansa. Maataloussektorilla
Portugali pyrkii saavuttamaan poliittisen sovun EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen
kolmikantaneuvotteluissa. Meri- ja kalataloussektorilla Portugali pitää erittäin tärkeänä kehittää ns.
sinistä taloutta (blue economy). Ympäristöteemoissa Portugali korostaa ilmastonmuutoksen, luonnon
monimuotoisuuden ja kiertotalouden lisäksi mm. metsäasioita.
Komissio antaa katsauksen maataloustuotteiden kansainvälisestä kaupasta ja informoi jäsenvaltioita
kahdenvälisten vapaakauppasopimusten kumulatiivisia vaikutuksia koskevan selvityksen
päivityksestä.
Suomi pitää hyvänä, että eri kauppasopimusten kumulatiivisia vaikutuksia
maataloussektorille arvioidaan ja analyysiä päivitetään säännöllisesti.
Neuvosto keskustelee myös EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastussuhteista ensimmäistä
kertaa Brexitin jälkeen. Keskustelulla haetaan ohjausta osapuolten välisiin konsultaatioihin yhteisten
kalakantojen kalastusmahdollisuuksien asettamisesta vuodelle 2021 ja muista kalastusta koskevista
säännöistä. Suomi ottaa käytävän keskustelun tiedoksi.
Muissa asioissa Portugali kertoo YMP:n kolmikantaneuvottelujen tilanteesta ja Slovenia kertoo
sianlihamarkkinoiden vaikeasta tilanteesta.
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Puheenjohtajavaltio Portugalin työohjelma 1.1.-30.6.2021
Kokous

Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallinen videokokous 25.01.2021
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Portugali
esittelee
puheenjohtajakautensa
työohjelman
maatalousja
kalastusministereiden videokokouksessa 25.1.2021. Portugali esitteli työohjelman myös
maatalouden erityiskomiteassa 11.1.2021 ja Coreper I:n kokouksessa 13.1.2021.
Suomen kanta
Suomi ottaa Portugalin työohjelman esittelyn tiedoksi.
Pääasiallinen sisältö
Portugalin puheenjohtajakaudella huomio keskittyy yhä käynnissä olevaan COVID-19
pandemiatilanteeseen. Portugalin kolme kärkeä ovat 1) Euroopan elpyminen vihreää ja
digitaalista taloutta vahvistamalla, 2) EU:n sosiaalisen pilarin vahvistaminen, jotta
turvataan reilu ja kaikki huomioiva siirtymä vihreään ja digitaaliseen talouteen sekä 3)
EU:n strategisen autonomian edistäminen ja avoimuus muulle maailmalle. Portugali
panostaa sosiaalisiin kysymyksiin ja tarkoitus on järjestää mm. EU Social Summit huippukokous toukokuussa.
Maataloussektorilla Portugalin prioriteetti on edistää kolmikantaneuvotteluja EU:n
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksesta ja Portugali pyrkii saavuttamaan
poliittisen sovun YMP:sta. Portugali pitää tärkeänä parantaa maatalouden
kriisinkestävyyttä ja tukea ruokasektorin elpymistä. Maaseudun kehittämisessä
Portugali korostaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden huomioimista ja
odottaa erityisesti komission tiedonantoa maaseudun pitkän aikavälin visiosta
maaseutualueille. Portugali nostaa esiin maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämisen
merkityksen myös merentakaisilla alueilla (outermost regions).
Maatalouden digitalisaatio ja tiedon välittäminen ovat keskeisiä teemoja etenkin
kestävien tuotantotapojen edistämiseksi. Portugali pitää tärkeänä maataloussektorilla
myös vaihtoehtojen löytämistä kemiallisille kasvinsuojeluaineille ja jatkaa työtä
elintarviketurvallisuuden, kasvinterveyden sekä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden
eteen.
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Meri- ja kalataloussektorilla Portugali pitää erittäin tärkeänä kehittää ns. sinistä
taloutta (blue economy), mm. uusiutuvaa energiaa, kestävää vesiviljelyä ja
teknologioita meriekosysteemien suojelun tarkkailemiseksi. Portugali painottaa myös
kansainvälisen yhteistyön, kuten YK:n meriyleissopimuksen merkitystä merialueiden
ekosysteemien ja kalastuksen hallinnassa. Lisäksi EU:n yhteisen kalastuspolitiikan
kautta voidaan tukea kestävää kalastusta ja vahvistaa työtä laittoman, ilmoittamattoman
ja sääntelemättömän kalastuksen estämiseksi.
Ympäristöteemoissa
Portugali
nostaa
esiin
ilmastonmuutoksen,
luonnon
monimuotoisuuden ja kiertotalouden lisäksi erityisesti metsät ja vesien suojelun.
Portugali korostaa metsien kestävän hoidon merkitystä, metsäpohjaisen teollisuuden
kilpailukykyä ja kestävyyttä sekä metsien roolia ilmastotoimissa. Tarkoituksena on
luoda viitekehys metsäsektorin rahoitukselle, joka huomioi metsien monikäytön, pitkän
aikavälin sijoitustarpeet ja taloudellisen tuottavuuden, sekä tehdä työtä tautien,
metsätuhojen ja metsäpalojen ehkäisemiseksi. Työtä Euroopan metsiä koskevan
oikeudellisesti sitovan sopimuksen eteen sekä laittomien hakkuiden ja metsäkadon
ehkäisemiseksi jatketaan. Vesipuitedirektiivin ja tulvadirektiivin toimeenpanossa on
tärkeää parantaa synergioita YMP:n ja EU:n meristrategian välillä.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Kyseessä on tiedotusasia.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Portugali esittelee ohjelmansa Euroopan parlamentin täysistunnossa 20.1.2021.
Kansallinen valmistelu
EU18-jaosto (Maatalous ja elintarvikkeet) 20.1.2021.
EU-ministerivaliokunta 22.1.2021
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta 22.1.2021 (kirjallinen menettely)
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Portugalin työohjelma:
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidencyof-the-council-of-the-european-union-en.pdf
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Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Erityisasiantuntija Tuuli Orasmaa, MMM/RO/EUKA, puh. 0295 162 056,
tuuli.orasmaa@mmm.fi
EUTORI-tunnus

Liitteet
Viite
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Maatalouden kauppakysymykset ja kauppasopimusten kumulatiivisia vaikutuksia käsittelevän
tutkimuksen päivitys
Kokous

Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallinen videokokous 25.01.2021
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio antaa maatalous- ja kalastusministereiden epävirallisessa videokokouksessa
25.1.2021 katsauksen maataloustuotteiden kansainvälisestä kaupasta. Komissio kertoo
lisäksi kahdenvälisten vapaakauppasopimusten kumulatiivisia vaikutuksia koskevan
selvityksen päivityksestä.
Suomen kanta
Suomi ottaa komission informaation tiedoksi.
Suomi pitää hyvänä, että eri kauppasopimusten kumulatiivisia vaikutuksia
maataloussektorille arvioidaan ja analyysiä päivitetään säännöllisesti.
Pääasiallinen sisältö
WTO:n neuvottelut
Loppuvuoden 2020 aikana maailman kauppajärjestö WTO:n maatalousneuvottelujen
puheenjohtajana toimiva Costa Rican suurlähettiläs Gloria Abraham Peralta pyrki
fasilitaattorivetoisen prosessin kautta kartoittamaan, mitkä maatalouteen liittyvät
neuvotteluaiheet
voisivat
olla
kypsiä
päätöksille
WTO:n
seuraavassa
ministerikokouksessa. Osapuolten kantojen suurten erojen vuoksi odotukset tuloksista
ovat kuitenkin olleet matalalla. Maataloustuet tunnustetaan yleisesti aiheeksi, jossa
reformin tarve olisi suurin, mutta käsitykset reformin sisällöstä poikkeavat merkittävästi.
EU on pitänyt esillä erityisesti läpinäkyvyyden parantamiseen liittyviä kysymyksiä.
Lähelle yksimielisyyttä päästiin ennen joulua Singaporen aloitteesta Maailman
ruokaohjelman (WFP) humanitaarisiin tarkoituksiin tarkoitettujen toimitusten
säästämiseksi vientirajoituksilta. Muutaman jäsenvaltion vastustuksen vuoksi tämäkään
aloite ei kuitenkaan ole edennyt. Kauppaneuvotteluja ovat vaikeuttaneet
koronaviruspandemian aiheuttamat ongelmat neuvottelujärjestelmälle ja pandemian
vuoksi käyttöön otetut politiikkatoimet. Pandemian vuoksi useat WTO:n jäsenvaltiot ovat
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lisänneet tukitoimiaan maataloussektorille. Eräät ovat ottaneet käyttöön myös vientiä
rajoittavia toimia. WTO:n vaikea yleistilanne ja pääjohtajan puuttuminen ovat myös
vaikuttaneet tilanteeseen.
EU:n vapaakauppaneuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa
Australian
sekä
Uuden-Seelannin
kanssa
vuonna
2018
käynnistyneet
vapaakauppaneuvottelut etenevät hyvin ja ovat intensiivisessä vaiheessa. Kummassakin
neuvotteluprosessissa maatalouden markkinoillepääsy on vaikea neuvottelukysymys,
johon liittyvät ratkaisut jäänevät neuvottelujen loppuvaiheeseen. Seuraavat
neuvottelukierrokset on määrä käydä maaliskuussa 2021.
EU:n ja Mercosur-ryhmän välinen assosiaatiosopimus
EU:n ja Mercosur-maiden välisen assosiaatiosopimuksen kauppaosioista päästiin
osapuolten välillä yhteisymmärrykseen jo kesäkuussa 2019, mutta sopimusta ei ole vielä
allekirjoitettu. Sopimuksen juridinen läpikäynti ja kääntäminen ovat edelleen kesken eikä
Euroopan komissio ole vielä antanut ehdotustaan sopimuksen allekirjoittamiseksi.
Komissio on pyrkinyt neuvottelemaan Mercosurin kanssa vielä kestävään kehitykseen
liittyvistä lisäsitoumuksista ennen sopimuksen allekirjoittamista. Mercosur-sopimuksen
loppuunsaattaminen ja ratifiointi ovat kuitenkin yksi Portugalin puheenjohtajakauden
prioriteetista.
Sopimuksen myötä Mercosur vapauttaa 93 prosenttia maatalouden tullinimikkeistä 12
vuoden aikana. Myöskään EU ei vapauta maataloustuontiaan täysin. Maatalouden
herkkyydet on huomioitu erityisesti tullikiintiöiden kautta. Sopimukseen sisältyy
suojatoimimekanismi, joka kattaa myös kiintiöiden alaiset tuotteet.
Muut kauppasopimukset
EU:n ja Meksikon välisen sopimuksen kauppaosuuden uudistamisesta päästiin
yhteisymmärrykseen keväällä 2020, ja sopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2021
alkupuolella. Neuvottelut Chilen ja EU:n välisen sopimuksen uudistamisesta ovat
käynnissä. Neuvottelut vapaakauppasopimuksesta ovat käynnissä myös Indonesian
kanssa. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan jouluna 2020 saavutettu sopimus uudesta
suhteesta takaa maatalouskaupan tullittomuuden, mutta lisää kaupankäynnin
kustannuksia.
Uusien sopimusten neuvottelemisen rinnalla komissio painottaa jo solmittujen
sopimusten toimeenpanon ja hyödyntämisen parantamista.
Koronaviruspandemiasta huolimatta sekä EU:n maataloustuotteiden vienti että tuonti
ovat pysyneet suhteellisen vakaina.
Airbus-Boeing –kiistasta johtuvat lisätullit
EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Airbus-Boeing-riitatapaukseen liittyvät vastatoimet
kohdistuvat edelleen tiettyihin EU:n maataloustuotteisiin. Asetetut lisätullit kohdistuvat
erityisesti niiden EU:n jäsenvaltioiden tuotteisiin, jotka ovat osallistuneet
lentokoneteollisuuden tukemiseen. Suomen osalta lisätullit koskevat joitakin
maitotuotteita, joiden vienti on ollut suhteellisen pientä. EU:n Yhdysvalloille asettamat
vastatoimet sekä Airbus-Boeing -tapauksessa että vastauksessa Yhdysvaltojen alumiini-
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ja terästulleihin koskevat myös joitakin maataloustuotteita. Yhdysvallat laajensi
vastatoimiaan joihinkin ranskalaisiin ja saksalaisiin alkoholijuomiin tammikuussa 2021.
Yhdysvaltojen hallinnon vaihtumisen toivotaan johtavan tiiviimpään yhteistyöhön EU:n
kanssa kaupan alalla. Kauppakiistaan toivotaan neuvotteluratkaisua.
Selvitys kahdenvälisten vapakauppasopimusten kumulatiivisista vaikutuksista
maatalouteen
Komissio julkaisi vuonna 2016 Joint Research Centerin laatiman raportin
vapaakauppasopimusten kumulatiivisista vaikutuksista EU:n maatalouteen. Selvitys
sisälsi vaihtoehtoisia skenaarioita ja kattoi kaupan vapauttamisen kahdentoista
kauppakumppanin kanssa. Eri skenaarioita kaupan vapauttamiseksi verrattiin perusuraan.
Vuoden 2016 selvityksessä uusista sopimuksista ainoastaan Kanadan ja Vietnamin
kanssa neuvotellut sopimukset oli mahdollista sisällyttää lopullisen neuvottelutuloksen
mukaisina. Eri skenaarioihin ei ollut sisällytetty tariffikiintiöillä tapahtuvaa kaupan
vapauttamista eikä sääntelyn muutoksista johtuvia muutoksia markkinoillepääsyssä.
Selvityksessä esitetyt vaikutukset oli esitetty EU-tasolla eikä alue- tai
jäsenvaltiokohtaisia vaikutuksia arvioitu. Vuoden 2016 tutkimus ei myöskään sisältänyt
Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutuksia.
Komissio on valmistellut selvityksen päivitystä, joka tullaan esittelemään jäsenvaltioille
maatalous- ja kalastusministereiden epävirallisessa videokokouksessa 25.1.2021.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Kyseessä on komission tiedotusasia.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
Maatalous- ja elintarvikejaosto (EU-18) 14.1.2021 ja 20.1.2021
EU-ministerivaliokunta 22.1.2021
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta 22.1.2021 (kirjallinen menettely)
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
-
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Asiakirjat
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Neuvotteleva virkamies Markus Schulman, MMM/RO/EUKA, 0295 162 2475,
markus.schulman@mmm.fi
Erityisasiantuntija Sanna-Helena Fallenius, MMM/RO/EUKA, 0295 162 481, sannahelena.fallenius@mmm.fi
EUTORI-tunnus

Liitteet
Viite
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Kalastusmahdollisuudet 2021: Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteiset kalakannat
Ohjaus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytäviin neuvotteluhin
Kokous

Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallinen videokokous 25.01.2021
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Epävirallinen maatalous- ja kalastusministereiden videokokous 25.1.2021, keskustelu
Suomen kanta
Suomi ottaa käytävän keskustelun tiedoksi
Pääasiallinen sisältö
Neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali on valmistellut asiakirjan WK 731/2021 INIT
keskeisistä Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) kanssa käytävien konsultaatioiden
linjauksista. Ministereitä pyydetään ilmaisemaan prioriteettinsa sekä ottamaan kantaa
mm. ministeritason osallistumiseen ennen konsultaatioita ja niiden aikana, neuvoston ja
komission väliseen koordinaatioon, yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja
tavoitteiden ohjaavaan vaikutukseen, ml tieteellisen neuvon merkitykseen
päätöksenteossa,
kestävän
kalastuksen
kolmeen
ulottuvuuteen
ja
EU:n
kalakantakohtaisen neuvotteluposition laatimiseen.
EU:n ja UK:n väliset neuvottelut Brexitin jälkeisestä suhteista päätyivät kauppa-ja
yhteistyösopimuksen (sopimus) solmimiseen. Tämä sopimus pitää sisällään myös
kalastussuhteita koskevan osan ja sopimus mm. linjaa EU:n ja UK:n välisten yhteisten
kalakantojen jakosuhteet kesään 2026 asti.
Joulukuun maatalous- ja kalastusneuvostossa vuonna 2020 käydyissä neuvotteluissa
EU:n vuoden 2021 kalastusmahdollisuuksista ei ollut mahdollista ottaa huomioon edellä
mainittuja jakosuhteita. Neuvostossa päädyttiin vuoden 2021 kalastusmahdollisuuksien
osalta toistaiseksi ratkaisuun, jossa osapuolten yhteisten jaettujen kalakantojen
kalastusmahdollisuudet on rajattu 25 %:n vuoden 2020 kalastusmahdollisuuksista.
Ratkaisua sovelletaan vuoden 2021 kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle.
Kalastusmahdollisuuksien määrään on eräitä poikkeuksia perustuen mm. siihen, että
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eräiden kalakantojen ainoa kalastuskausi painottuu yksinomaan vuoden ensimmäisille
kuukausille.
EU:n ja UK:n väliset neuvottelut koskevat myös eräitä syvänmeren kalakantojen
enimmäispyyntimäärien (TAC) tason asettamista vuosille 2021 ja 2022.
Komissio on avannut asiakirjassa ST 5031/1/21 REV 1 (non-paper) näkemyksiään niistä
periaatteista ja lähestymistavoista, joiden mukaisesti EU:n tulisi neuvotella vuoden 2021
(syvänmeren kalakannoissa myös vuoden 2022) kalastusmahdollisuuksista UK:n kanssa.
Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen ennen huhtikuuta 2021.
Neuvoston oikeuspalvelu on ilmaissut tyytyväisyytensä komission asiakirjan ST
5031/1/21 REV lisäyksiin koskien jäsenvaltioiden osallistumismahdollisuuksia
neuvotteluihin, teknisten kokousten järjestämistä sekä komission mahdollisuutta aloittaa
tunnustelevat konsultaatiot UK:n kanssa.
Neuvottelut koskevat myös Suomen Atlanto-skandisen sillin Suomen osuuden
vahvistamista, muutoin asialla ei ole suoraa merkitystä Suomen kalastusintressien
kannalta.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
EU-ministerivaliokunta 22.1.2021
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta 22.1.2021 (kirjallinen menettely)
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Asialla ei ole vaikutusta kansalliseen tai EU:n budjettiin.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
EU:n ja UK:n välisiä yhteisiä jaettuja kalakantoja on noin 75 kpl. Jäsenvaltiot ovat
esittäneet näkemyksinään neuvotteluihin liittyvistä periaatteellista seikoista sekä
yksityiskohdista. Jäsenvaltiot haluaisivat komissiolta mm. tarkemman aikataulun
neuvotteluista, yksityiskohtaisemman kuvauksen kalakantakohtaisesta lähestymistavasta,
komissiolle selkeän neuvotteluvaran ja –mandaatin sekä kuvauksen relevanttien
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sopimusten muodostamasta kokonaisuudesta. Jäsenvaltiot ovat painottaneet kiintiöiden
vaihdon merkitystä osapuolten välillä ja nostaneet esille yksityiskohtina mm.
pullonkaulalajit, useat eri kalakannat ja niiden TAC:n taso, tieteellisen neuvon roolin,
poisheittokiellon ja turskakantoja koskevat tukitoimenpiteet.
EU:n ja UK:n väliset neuvottelut vuoden 2021 kalastusmahdollisuuksien asettamisesta
liittyvät EU:n ja UK välisiin pitkän aikavälin kalastussuhteisiin ja olennaisella tavalla
myös EU-UK-Norja sekä EU-Norja välisiin kalastussuhteisiin.
Asiakirjat
WK 731/2021 INIT
ST 5031/21 PECHE 1 UK 2 N 1
ST 5031/1/21 REV 1 PECHE 1 UK 2 N 1
ST 5169/21 ADD1-6 PECHE 6 UK 5 N 3
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Heikki Lehtinen MMM/LVO 0407709496
EUTORI-tunnus

Liitteet
Viite
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Maatalous- ja kalastusministereiden videokokouksen muut asiat
Kokous

Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallinen videokokous 25.01.2021
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallisen videokokouksen 25.1.2021 muissa
asioissa on puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden tiedotusasioita. Ennen videokokousta
asialistalle saattaa tulla myös muita asiakohtia.
Suomen kanta
Suomi ottaa asiakohdat tiedoksi.
Pääasiallinen sisältö
a)

Käsiteltävänä olevat säädösehdotukset
YMP vuoden 2020 jälkeen –uudistuspaketti
i) Asetus YMP:n strategiasuunnitelmista
ii) Asetus YMP:n rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta
iii) Asetus maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ)
Puheenjohtajavaltion tilannetiedotus
Puheenjohtajavaltio Portugali antaa maatalous- ja kalastusministereiden videokokouksessa
tilannekatsauksen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) kolmikantaneuvotteluiden
edistymisestä. Portugali ei ole vielä tätä perusmuistiota laadittaessa toimittanut asiasta
tausta-asiakirjaa.
Maatalous- ja kalastusneuvosto saavutti YMP:n asetusehdotuksista yleisnäkemyksen
lokakuun maatalous- ja kalastusneuvostossa 21.10.2020. Myös Euroopan parlamentti on
äänestänyt mietinnöistään. Ensimmäiset kolmikantaneuvottelut kaikista kolmesta YMP:n
perusasetuksesta pidettiin 10.11.2020.
Saksan puheenjohtajakaudella pidettiin yhteensä kolmet kolmikantaneuvottelut YMP:n
strategiasuunnitelma-asetuksesta. Neuvotteluissa keskityttiin lähinnä YMP:n uudistuksen
vihreään arkkitehtuuriin, kuten ehdollisuuden ja ekojärjestelmien artikloihin. Portugali
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jatkaa neuvotteluita tammikuussa 2021 ja niissä siirrytään mahdollisesti käsittelemään
muitakin asiakokonaisuuksia kuin vihreää arkkitehtuuria.
Saksan puheenjohtajakaudella pidettiin vain yhdet kolmikantaneuvottelut markkinajärjestelyasetuksesta. Niissä keskityttiin lähinnä viiniä ja maantieteellisiä merkintöjä
koskeviin artikloihin ja sovittiin työtavoista. Portugali on tammikuussa 2021 kysynyt
jäsenvaltioiden
kantoja
tiettyihin
Euroopan
parlamentin
ehdotuksiin.
Horisontaaliasetuksesta
pidettiin
Saksan
puheenjohtajakaudella
kahdet
kolmikantaneuvottelut. Neuvottelut ovat keskittyneet hallintoelimiä ja varainhoitoa
koskeviin artikloihin.
Portugalin tavoitteena on löytää poliittinen sopu kolmikantaneuvotteluissa huhtikuuhun
2021 mennessä, mutta on todennäköistä, että neuvottelut jatkuvat kesäkuuhun 2021 asti.
Tarkempi kuvaus asetusehdotuksista ja Suomen kannat asetusehdotuksiin on kuvattu
9.8.2018 annetussa valtioneuvoston kirjelmässä (U 73/2018 vp) sekä 11.7.2019 annetussa
U-jatkokirjeessä (UJ 5/2019 vp), 28.2.2020 annetussa U-jatkokirjeessä (UJ 4/2020 vp) ja
2.10.2020 annetussa U-jatkokirjeessä (UJ 30/2020 vp).

a)

Sianlihamarkkinoiden tilanne
Slovenian tiedotusasia
Slovenia pyytää videokokouksen muihin asioihin tilannekatsausta sianlihamarkkinoiden
tilanteesta. Slovenia ei ole tätä perusmuistiota laadittaessa toimittanut asiasta taustaasiakirjaa.

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Kyseessä ovat tiedotusasiat.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kyseessä ovat epävirallisen videokokouksen tiedotusasiat.
Kansallinen valmistelu
EU18-jaosto (maatalous ja elintarvike) 20.1.2021
EU-ministerivaliokunta 22.1.2021
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta 22.1.2021 ((kirjallinen menettely)
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
-
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Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat

Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Erityisasiantuntija Tuuli Orasmaa, MMM/RO/EUKA, puh. 0295 162 056,
tuuli.orasmaa@mmm.fi
Erityisasiantuntija Sanna-Helena Fallenius, MMM/RO/EUKA, 0295 162 481, sannahelena.fallenius@mmm.fi
EUTORI-tunnus

Liitteet
Viite
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LIITTEET
Asiasanat

jaosto kalastus (EU 17), jaosto maatalous- ja elintarvike (EU 18), maatalouden erityiskomitea,
maatalous, maatalous- ja kalastusneuvosto, yhteinen maatalouspolitiikka, kalastus

Hoitaa

MMM

Tiedoksi
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