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EHDOTUKSET 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 

se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että neuvosto voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 349 artiklan nojalla hyväksyä komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 

kuultuaan erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on mukauttaa tietyt unionin 

säännökset ja toimintapolitiikat näiden alueiden erityispiirteisiin ja -rajoitteisiin (eritoten 

lisäkustannuksiin), jotka aiheutuvat muun muassa niiden syrjäisestä sijainnista, 

saaristoluonteesta, ilmastosta, pienestä koosta sekä taloudellisesta riippuvuudesta 

muutamista harvoista tuotteista; 

B. ottaa huomioon, että syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia erityisiä 

valinnaisia toimenpiteitä koskeva ohjelma (POSEI) on maatalouden alalla SEUT-

sopimuksen 349 artiklan soveltamisen keskeinen väline ja auttaa saavuttamaan yhteisen 

maatalouspolitiikan (YMP) yleistavoitteet, joita ovat elintarviketuotannon 

elinkelpoisuuden varmistaminen ja ylläpitäminen, tasapainoisen aluekehityksen 

tukeminen ja luonnonvarojen kestävän hoidon edistäminen; 

C. katsoo, että erityisesti POSEI-ohjelman kautta annettu tuki on tärkeä osa maanviljelijöiden 

tuloja, mikä osoittaa tällaisten välineiden merkityksen maatilojen elinkelpoisuudelle ja 

tuottajien tulonhankinnalle; 

D. panee merkille lukuisat yhteisvaikutukset, jotka ovat olemassa POSEI-ohjelman, 

maaseudun kehittämispolitiikan sekä koulutusta, nuorten maanviljelijöiden tilanpidon 

aloittamista, investointien edistämistä ja tuotannon tukemista koskevien kansallisten 

järjestelmien välillä; 

E. toteaa, että POSEI-ohjelman, kansallisten tukijärjestelmien ja erityisesti viinin sekä 

hedelmien ja vihannesten yhteen yhteiseen markkinajärjestelyyn perustuvien YMP:n 

muiden toimenpiteiden välinen täydentävyys on huomattava, ja katsoo, että sitä olisi 

korostettava; 

F. ottaa huomioon, että syrjäisimpien alueiden trooppiset maataloustuotteet, erityisesti 

banaani, joutuvat kilpailemaan kolmansista maista peräisin olevien kustannuksiltaan 

edullisempien luonnonmukaisen tuotannon tuotteiden kanssa EU:n standardien 

vastaavuuden tunnistamista koskevan järjestelmän mukaisesti; toteaa, että eurooppalaiset 

tuottajat eivät pysty kehittämään luonnonmukaista tuotantoa tällä hetkellä voimassa 

olevan asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti; 

G. toteaa, että syrjäisimpien alueiden markkinoiden koko ei ole riittävä, jotta se kannustaisi 

yrityksiä jättämään hakemuksia erityisesti tuholaisten torjuntaan tarkoitettujen tuotteiden 

ja muunlaisten kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamiseksi; 

1. korostaa Euroopan unionin tuomioistuimen 15. joulukuuta 2015 antaman tuomion 

merkitystä, jossa todetaan, että SEUT-sopimuksen 349 artikla on asianmukainen 

oikeusperusta unionin lainsäädäntötoimien hyväksymiselle ja muuttamiselle, mikä 

vahvistaa näin ollen syrjäisimpien alueiden aseman ja tarpeen hyväksyä eriytettyjä toimia 
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kaikissa unionin toimintapolitiikoissa, jotta voidaan lieventää näiden alueiden pysyviä tai 

väliaikaisia, rakenteellisia tai suhdanteista johtuvia rajoituksia ja jotta niiden taloudet 

voivat kilpailla tasapuolisesti muun unionin kanssa; 

2. korostaa, että maataloutta on tuettava unionin tasolla syrjäisimpien alueiden talouden 

elvyttämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi niin, että taloudellinen ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus ja maankäyttö jatkuvat näillä alueilla ja samalla turvataan ympäristö, 

biologinen monimuotoisuus sekä ekologiset ja kulttuuriset arvot; panee kuitenkin 

merkille, että perinteisiä vientialoja (esimerkiksi joillakin syrjäisimmillä alueilla banaanit 

ja sokeri sekä maidon- ja lihantuotanto Azoreilla) tuetaan useimmiten riittävästi, kun taas 

niin kutsutut monipuolistamiseen liittyvät alat, kuten hedelmä- ja vihannesala sekä 

kotieläintuotanto, ovat jääneet jälkeen niiden potentiaalista huolimatta; 

3. korostaa POSEI-ohjelman panosta syrjäisimpien alueiden maatalouden kehittämisessä, 

monipuolistamisessa ja säilyttämisessä; ottaa huomioon POSEI-ohjelman 

täytäntöönpanosta 15. joulukuuta 2016 annetun komission kertomuksen, jossa todetaan, 

että kyseinen järjestelmä edistää YMP:n tavoitteiden saavuttamista ja että ei ole näytetty 

toteen, että syrjäisimpien alueiden erityistarpeisiin voidaan täysin vastata YMP:n 

nykyisillä toimenpiteillä ja välineillä; kannattaa kertomuksen päätelmää, jossa pyydetään 

lujittamaan POSEI-järjestelmän perusominaisuuksia siten, että keskitytään erityisesti 

matkustaja- ja tavaraliikenteen tukemiseen, jotta voidaan välttää maataloustuotannosta 

luopumisen vaara ja siitä aiheutuvat kielteiset vaikutukset työllisyyteen, ympäristöön ja 

syrjäisimpien alueiden alueelliseen ulottuvuuteen; 

4. kehottaa harkitsemaan sellaisen erityis-POSEIn perustamista, jolla tuetaan saarten välisiä 

ja saarten ja mantereen välisiä liikenneyhteyksiä, sillä kaksinkertainen saaristoluonne on 

kehityksen suurin este; 

5. korostaa, että on tärkeää, että POSEI-järjestelmä tarjoaa joustoa jäsenvaltioille, kun ne 

määrittelevät ohjelmiaan, ja kehottaa laatimaan entistä selkeämpiä strategioita, joissa 

otetaan huomioon jäsenvaltioiden erityistarpeet ja jotka ovat unionin yleisten tavoitteiden 

mukaisia; 

6. tähdentää, että maaseudun kehittämisohjelmat ja POSEI ovat keskeisiä välineitä, joiden 

avulla voidaan vastata ajoissa taloudellisiin, sosiaalisiin ja alueellisiin haasteisiin, jotka 

ovat yhä vakavampia ja vaikeammin ennustettavissa; korostaa, että 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti alueita edustavien elinten on jatkossakin ehdotettava, 

määritettävä ja hallinnoitava näitä ohjelmia; 

7. toteaa, että maitokiintiöjärjestelmän lakkauttaminen maitoalalla, 

liiketoimintamahdollisuuksien menettäminen Venäjän tuontikiellon vuoksi, entistä 

suuremmat hintavaihtelut, elintarvikehuollon globaalistuminen, Kiinan kasvun äkillinen 

heikkeneminen ja kriisin jatkuminen heikentävät kaikki kestävyyttä Azorien 

maidontuotannossa, joka muodostaa yhden tärkeimmistä alueen sosioekonomisen 

rakenteen liikkeellepanevista voimista; korostaa tämän takia, että tarvitaan 

poikkeuksellisia toimia, joilla voidaan tukea ja kehittää tätä alaa ja joille myönnetään 

riittävästi resursseja, jotta voidaan tukea maidontuotannon jatkumista Azoreilla ja 

lieventää sääntelyn purkamisen, markkinoiden muutoksista johtuvien rajoitteiden ja 

rajoitusten sekä tuotannon myyntiin liittyvien vaikeuksien aiheuttamia vaikutuksia; 
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8. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä POSEI-ohjelmaa siten, että 

maitoalaa tuetaan entistä enemmän suorilla tuilla ja markkinatoimilla yhdessä 

täydentävien maaseudun kehittämistoimenpiteiden kanssa; 

9. vaatii pikaisesti mekanismeja, joilla turvataan oikeus tuottaa kyseisillä syrjäisimmillä 

alueilla; 

10. varoittaa vapaakauppasopimusten mahdollisista kielteisistä vaikutuksista syrjäisimpien 

alueiden perinteiseen tuotantoon (maito, liha, persikat, sokeri, banaanit ja rommi muiden 

muassa) ja toteaa, että koska unioni on vähitellen poistanut monia markkinoiden 

suojatoimenpiteitä maataloustuotteilta ja elintarvikkeilta ja allekirjoittanut lukuisia 

etuuskohtelua koskevia sopimuksia kehitysmaiden kanssa, tullivapauden tuoman edun 

merkitys vähenee; kehottaa komissiota noudattamaan POSEI-asetukseen perustuvaa 

sitoumusta ja analysoimaan kauppaneuvottelujen vaikutusta syrjäisimmille alueille 

tärkeisiin asioihin sekä ottamaan syrjäisimmät alueet mukaan neuvotteluprosesseihin ja 

tiedottamaan niille neuvotteluista; muistuttaa tässä yhteydessä maito-, banaani- ja 

sokerialan tukivälineiden merkityksestä; korostaa avointen valvontatoimien sekä 

tehokkaiden ja helposti käyttöön otettavien turvalausekkeiden merkitystä; muistuttaa, että 

erityissokerit on jätettävä kauppaneuvottelujen ulkopuolelle, ja kehottaa ottamaan 

käyttöön syrjäisimmiltä alueilta peräisin olevaa maitoa koskevia kaupallisia 

turvalausekkeita; 

11. katsoo, että POSEI-ohjelmalle on myönnettävä entistä suuremmat määrärahat seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä markkinakriisien torjumista varten, ja kehottaa 

komissiota ottamaan huomioon SEUT-sopimuksen 349 artiklan, kun se käynnistää 

erityisiä toimenpiteitä tällaisten kriisien torjumiseksi ja edistää syrjäisimpien alueiden 

erityistoimia ja rahoitusta markkinakriisien vuoksi erityisesti niiden perinteisillä aloilla, 

joihin kuuluvat maidon, tomaattien, kotieläinten ja naudanlihan tuotanto; 

12. kehottaa Euroopan maitomarkkinoiden seurantakeskusta sisällyttämään syrjäisimmät 

alueet itsenäisinä ja riippumattomina maidon markkinahintojen arviointiinsa ja laatimaan 

selkeät kriteerit tätä alaa koskevan kriisin julistamiselle kyseisillä alueilla yhdessä 

komission, tuottajaorganisaatioiden ja asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa; 

13. kehottaa komissiota analysoimaan säännöllisesti markkinoita syrjäisimmillä alueilla, 

joihin kauppasopimukset vaikuttavat eniten, ja kuulemaan kyseisten syrjäisimpien 

alueiden kansallisia ja alueellisia viranomaisia ja tuottajia sekä päättämään 

asianmukaisista tukitoimista, myös taloudellisista korvauksista, jos tuottajien tilanne tai 

markkinat heikkenevät tai uhkaavat heiketä huomattavasti kolmansille maille tehtyjen 

kaupankäyntiin liittyvien myönnytysten vuoksi; 

14. korostaa, että POSEI-ohjelmien vuotuinen toteuttamisaste on säännöllisesti ollut 

100 prosenttia ja että suurimmalla osalla toimista määrärahat ovat selvästi riittämättömät 

maatalousalan tarpeiden täyttämiseksi näillä alueilla; 

15. katsoo, että POSEI-ohjelman määrärahoja on kasvatettava, jotta entistä enemmän tukea 

voidaan myöntää maatalouden monipuolistamistoimille ja pienimuotoisesti tuotetuille 

tuotteille, kuten vuohista ja lampaista saatavat maitotuotteet, hunaja, kukat, sokerijuurikas, 

tee, ananas, passiohedelmä ja muut; 
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16. kehottaa vahvistamaan POSEI-ohjelmaa ja myöntämään sille tarvittavat taloudelliset 

resurssit tulevaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa ja toteaa, että 

nykyisten määrärahojen vähentämistä ei voida missään tapauksessa hyväksyä; 

17. korostaa unionin laatujärjestelmien sekä erityisesti suojatun alkuperänimityksen (SAN) ja 

suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) kaltaisten maantieteellisten merkintöjen 

merkitystä ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia kansallisella tasolla, unionin tasolla ja 

kansainvälisellä tasolla; korostaa, että tällaiset merkintäjärjestelmät ovat osaltaan 

vaikuttaneet siihen, että ihmiset ovat voineet työllistyä ja tulla toimeen sekä kehittää 

työvoimaa ja saada se pysymään syrjäisimmillä alueilla, vuoristoalueilla ja epäsuotuisilla 

alueilla; kehottaa sen vuoksi myöntämään lisää varoja EU:n ohjelmille, joilla edistetään 

maantieteellisillä merkinnöillä suojattujen tuotteiden myyntiä; 

18. pyytää komissiota ehdottamaan toimia, joilla tällä hetkellä voimassa olevia unionin 

sääntöjä mukautetaan SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaisesti, jotta luonnonmukaisen 

maanviljelyn alaa voidaan kehittää unionin trooppisten tuotteiden osalta; 

19. kehottaa komissiota neuvottelemaan tehokkaista ja toimivista suojalausekkeista ja 

vakausmekanismeista banaanialalla ja panemaan ne tehokkaasti täytäntöön; 

20. korostaa banaanintuotannon suurta merkitystä syrjäisimpien alueiden sosioekonomisessa 

rakenteessa ja kannattaa sen vuoksi tuen lisäämistä tuottajille; 

21. katsoo, että maan puute ja maanjaon ongelmat haittaavat maataloustoiminnan aloittamista 

syrjäisimmillä alueilla, ja kehottaa komissiota tukemaan varhaiseläkejärjestelyjä ja 

kannustimia, joilla rohkaistaan nuoria ryhtymään maatalousyrittäjiksi; 

22. korostaa, että lisääntynyt tietämys ja teknologian kehitys, luonnonmukainen tuotanto sekä 

ympäristöystävälliset toimenpiteet tehostavat kestäviä viljelykäytäntöjä, mikä puolestaan 

torjuu sosioekonomisia ongelmia, kasvattaa kilpailukykyä sisämarkkinoilla ja vahvistaa 

syrjäisimpien alueiden perinteistä maataloustoimintaa; 

23. korostaa, että tuotteiden monipuolistaminen ja erikoistuminen voivat myös vauhdittaa ja 

edistää paikallista tuotantoa sekä elintarvikkeiden jalostamista ja kaupan pitoa ja siten 

vähentää olemassa olevia eroavaisuuksia syrjäisimpien alueiden ja unionin muiden 

alueiden välillä; 

24. pitää valitettavana, että tämän mietinnön liitteenä ei ole kalatalousvaliokunnan lausuntoa, 

kun otetaan huomioon, että maatalous ja kalastus ovat osa alkutuotantoa näillä alueilla ja 

pidetään myös mielessä meren ja meren luonnonvarojen merkitys syrjäisimpien alueiden 

yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistämisen ja SEUT-sopimuksen 349 artiklan 

täytäntöönpanon kannalta; kehottaa tähän liittyen komissiota noudattamaan SEUT-

sopimuksen 349 artiklaa myös kalastuksen osalta ja perustamaan kokonaisuudessaan 

uudelleen kalastusta koskevan POSEI-ohjelman, joka lakkautettiin osana nykyisen 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) uudistusta; 

25. korostaa, että syrjäisimpien alueiden kaukainen sijainti kulutustavaroiden markkinoista 

edellyttää nykyaikaisen logistiikan organisoinnin takia välttämättä kaksinkertaista 

varastointia; kehottaa siksi komissiota harkitsemaan näille alueille tehtäviä investointeja 
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koskevan sääntelykehyksen puitteissa syrjäisimpien alueiden ulkopuolella sijaitsevien 

varastointirakenteiden tukikelpoisuutta; 

26. korostaa maaseudun kehittämisohjelmien merkitystä syrjäisimmille alueille ennen kaikkea 

siksi, että niillä on seuraavat tehtävät suorien tukien täydentämisessä ja unionin 

määrittelemien suuntaviivojen täytäntöönpanossa: 1) sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden 

vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla 

2) elintarvikeketjun organisoinnin ja riskienhallinnan edistäminen maataloudessa 

3) tietämyksensiirron ja innovoinnin parantaminen maa- ja metsätaloudessa sekä 

maaseutualueilla 4) kaikenlaisen maatalouden elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 

parantaminen sekä innovatiivisen maatilateknologian ja kestävän metsänhoidon 

edistäminen ja 5) luonnonvarojen käytön tehostaminen sekä vähähiiliseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuvaan talouteen siirtymisen tukeminen maataloudessa, 

elintarvikealalla ja metsätaloudessa. 
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