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EHDOTUKSET 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. panee tyytyväisenä merkille, että komissio ehdottaa vuoden 2019 talousarvioesityksessä 

otsakkeen 2 maksusitoumusmäärärahoiksi 60 miljardia euroa ja maksumäärärahoiksi 

57,8 miljardia euroa, mikä tarkoittaa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 

1,2 prosentin lisäystä maksusitoumusmäärärahoihin ja 3 prosentin lisäystä 

maksumäärärahoihin; toteaa kuitenkin, että maataloustukirahaston kohdalla lisäys 

johtuu siitä, että rahaston käytettävissä olisi vuoden 2019 talousarvioesityksen mukaan 

vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja kuin vuoden 2018 talousarviossa; 

suosittelee tekemään kaiken mahdollisen maksamatta olevien maksujen kertymisen 

välttämiseksi seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (2021–2027); 

2. tähdentää tarvetta osoittaa varoja korvauksiin, joita maksetaan viljelijöille, jotka ovat 

kärsineet taloudellisia tappioita markkinakriisien sekä elintarvikehygieniaan tai kasvien 

terveyteen liittyvien kriisien kuten Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttaman kriisin 

vuoksi, ja toteaa jälleen, että tätä tarkoitusta varten on käytettävä otsakkeen 2 

liikkumavaraa otsakkeen 3 liikkumavaran ohella; edellyttää, että hävittämisestä 

maksettavien korvausten olisi katettava myös maatalouden ekosysteemien, kuten 

maaperän, ennallistaminen sekä biologisen monimuotoisuuden vakauttaminen ja 

erityisesti taimien geneettisen monimuotoisuuden varmistaminen, johon kuuluu 

ihannetapauksessa tautien tai tuholaisten vastustus- tai sietokyky; katsoo, että kaiken 

avun yhtenä tarkoituksena olisi oltava sellaisten tasapainoisten ja biologisesti 

monimuotoisten maatalouden ekosysteemien ja maisemien varmistaminen, jotka ovat 

vähemmän alttiita tuleville hyökkäyksille; 

3. edellyttää, että kaikki unionin talousarvion tulot, jotka ovat peräisin 

käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista tai maatalousalalla aiemmilta vuosilta 

sääntöjenvastaisuuksien vuoksi maksetuista palautuksista, jäävät otsakkeeseen 2; 

4. vaatii lisärahoituksen kohdentamista oliivinviljely- ja oliiviöljyalalle, jotta voidaan 

korvata viljelijöille Xylella fastidiosa -taudin puhkeamisesta koituneita tappioita, 

tehostaa ennaltaehkäisytoimia Euroopassa, toteuttaa alan rakenneuudistus ja lisätä tätä 

taudinaiheuttajaa ja sen kantajaa koskevaa tieteellistä tutkimusta; 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan oikea-aikaisesti maataloustuotteiden 

hintojen vaihtelua, joka vaikuttaa kielteisesti viljelijöiden tuloihin, ja reagoimaan 

tarvittaessa tilanteeseen ripeästi ja tehokkaasti; 

6. korostaa pitävänsä olennaisena, että elintarvikealan tutkimukseen varatut varat 

erityisesti Horisontti 2020 -ohjelman määrärahoissa ovat sellaisinaan edelleen täysin 

käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa ja tehostaa maatalouden ja maaseudun 

kehittämisen alan innovointia ja älykkäitä ratkaisuja samaan tapaan kuin Verkkojen 

Eurooppa -välineen (CEF) varojen avulla mahdollistetaan laajakaistan käyttöönotto 

maaseudulla; painottaa, että tuloksia on voitava soveltaa käytännössä maatiloilla, ja 

korostaa maatalouden neuvontapalvelujen merkitystä; toteaa, että integroidut ”älykkäät” 
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ratkaisut – kuten älykkäät kylät, täsmäviljely, digitalisointi, jakamis- ja kiertotalous sekä 

sosiaaliset aloitteet – voivat osaltaan edistää maataloutta ja parantaa yleistä hyvinvointia 

maaseutualueilla; kehottaa komissiota suunnittelemaan rahoitusta ”älykkäitä” 

lähestymistapoja varten YMP:n uudistus ja Cork 2.0 -julistus huomioon ottaen; 

tähdentää, että näiden ”älykkäiden” ratkaisujen olisi edelleen oltava johdonmukaisia 

ympäristö- ja ilmastopolitiikan sekä biologista monimuotoisuutta koskevan politiikan 

tavoitteiden kanssa ja niissä olisi huolehdittava tiiviistä yhteistyöstä kaikkien 

jäsenvaltioiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa; korostaa, että on tärkeää 

investoida täsmäviljelyyn, jotta voidaan virtaviivaistaa tuotantomenetelmiä ja vähentää 

tappioita, sekä kannustaa ja tukea aloitteita, jotka on räätälöity mittakaavaetuja vaille 

jäävien pientilojen tarpeisiin, jotta ne voisivat hyötyä uusista teknologioista; 

7. painottaa, että varastointiohjelmat ovat osoittautuneet kriisiaikoina tehokkaiksi ja että 

olisi haitallista vähentää suunnitteluprosessissa tarkoitukseen varattuja määrärahoja; 

8. pitää komission monivuotista rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissa ilmoitettuja 

YMP:n määrärahojen leikkauksia valitettavina; huomauttaa erityisesti, että 

maatalouspolitiikka on yhteinen politiikka ja YMP:n määrärahojen leikkauksilla olisi 

kohtuuttomat vaikutukset, koska valtiontukisääntöjen vuoksi kyseisiä määrärahoja ei 

voida korvata kansallisilla varoilla; 

9. panee tyytyväisenä merkille komission ehdottaman lisäyksen hedelmä- ja vihannesalan 

tuottajaorganisaatioiden määrärahoihin ja korostaa niiden aiempaa suurempia 

mahdollisuuksia tasapainottaa neuvotteluvoimaansa elintarvikeketjussa sekä korostaa 

edelleen tarvetta rahoittaa toimenpiteitä, joilla lisätään maataloustuottajien liittymistä 

tuottajaorganisaatioihin; 

10. painottaa, että on tärkeää määritellä tukitoimia viljelijöiden aseman vahvistamiseksi 

toimitusketjussa ja löytää uusia keinoja viljelijäorganisaatioiden kannustamiseksi; 

11. pitää valitettavana, että Venäjän tuontikieltoon liittyviä tukitoimia ei ole jatkettu, vaikka 

moniin unionin tuottajiin, erityisesti maito- sekä hedelmä- ja vihannesalalla, kohdistuu 

niistä riippumattomista syistä yhä kielteisiä vaikutuksia, sillä eihän viljelijöitä voida 

asettaa vastuuseen unionin diplomaattisista toimista; vaatii näin ollen, että 

maataloustuottajille suunnatut tukitoimenpiteet säilytetään nykyisellä tasolla niin kauan 

kuin Venäjän tuontikiellosta johtuvat markkinaongelmat jatkuvat; kehottaa lisäksi 

luomaan uuden kriisivarauksen, jonka rahoitus ei ole riippuvainen vuotuisesta 

rahoituskurimekanismista, jotta sen avulla voidaan reagoida ajoissa uusiin 

kriisitilanteisiin; toteaa, että tuontikielto vaikutti välillisesti eräisiin jäsenvaltioihin, 

joilla ei ollut kauppasuhteita Venäjään, ja korostaa, että tukitoimien on katettava 

tappiot, jotka aiheutuvat Venäjälle tarkoitettujen tuotteiden tulvimisesta markkinoille; 

12. on tyytyväinen, että komissio ehdotti menekinedistämistoimille lisää rahoitusta, ja 

toteaa tämän vahvistavan viimeisimmässä uudistuksessa tehtyjen parannusten 

tehokkuuden; katsoo, että menekinedistämistoimet ovat keskeisiä kasvatettaessa unionin 

viennin osuutta maailmanmarkkinoilla ja vastattaessa tiettyjen kolmansien maiden 

unionin tuotteille asettamiin rajoituksiin, kuten Venäjän tuontikieltoon tai 

Yhdysvaltojen äskettäin tekemään päätökseen ottaa käyttöön Espanjasta tuotavia kypsiä 

oliiveja koskevat polkumyynti- ja tasoitustullit; 
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13. toteaa, että jäsenvaltiot ovat viime kuukausina kärsineet äärimmäisestä kuivuudesta, 

joka on aiheuttanut huomattavia tappioita maataloudelle ja vaarantanut suuren määrän 

tiloja, ja korostaa tässä yhteydessä tarvetta taata erityiset tukitoimet, joiden 

tarkoituksena on auttaa kuivuudesta kaikkein eniten kärsineitä viljelijöitä; 

14. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on sitoutunut mehiläishoitoalan nykyisen 

rahoitustason säilyttämiseen, sillä rahoitus on ratkaisevan tärkeä apu kansallisten 

ohjelmien menojen kattamiseksi; 

15. on tyytyväinen maatalouteen liittyvään tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettujen 

Horisontti 2020 -ohjelman määrärahojen lisäämiseen; 

16. varoittaa, että jos Mercosur-ryhmän kanssa tehtävä vapaakauppasopimus ei tarjoa 

riittävää suojaa EU:n maatalouden herkille aloille, monien eurooppalaisten tuottajien 

taloudellinen ahdinko pahenee; 

17. katsoo, että unioni voi edistää ratkaisevalla tavalla etenkin lasten terveellisiä 

ruokailutottumuksia kestävän tuotannon pohjalta, ja pitää näin ollen välttämättömänä, 

että unionin koulujakeluohjelmien nykyiset enimmäismäärät käytetään voimassa olevia 

sääntöjä noudattaen kokonaisuudessaan; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita vahvistamaan 

kansallisia ohjelmiaan ja varmistamaan, että käytettävissä oleva määrärahojen 

enimmäismäärä (250 miljoonaa euroa koko unionille) käytetään kokonaisuudessaan; 

18. panee merkille Ranskan, Liettuan ja Alankomaiden päätöksestä hiljattain pilarista I 

pilariin II tehdyt määrärahasiirrot, jotka ovat johtaneet suoria tukia varten varattujen 

määrärahojen vähentymiseen vuoden 2019 talousarvioesityksessä;  

19. painottaa jälleen kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän suurta merkitystä 

erityisesti, kun otetaan huomioon lasten aliravitsemuksen yleisyys unionissa tällä 

hetkellä; kehottaa siksi komissiota vähentämään järjestelmään liittyvää byrokratiaa ja 

korostaa tarvetta edistää lasten terveellisiä ruokailutottumuksia sekä luomuhedelmien ja 

-vihannesten kulutusta; 

20. pitää valitettavana, että maksuja on suoritettu nuorille viljelijöille viime vuosina 

riittämättömästi, ja kannustaa jäsenvaltioita edistämään näiden määrärahojen käyttöä 

tulevana vuonna sukupolvenvaihdosten edistämiseksi sekä maanomistuksen 

keskittymisen ja maananastuksen välttämiseksi; huomauttaa, että maatalouden 

työntekijäpula on tekijä, joka rajoittaa maatalousalan kehitystä, ja korostaa, että on 

tarpeen tukea toimenpiteitä, joilla houkutellaan työntekijöitä maatalousalalle; 

21. korostaa maaseudun kehittämisen alan sitoumusten ja menojen merkitystä ja 

mahdollisuuksia kehittää niiden avulla taloudellista toimintaa ja luoda työpaikkoja 

erityisesti nuorille varsinkin syrjäisillä alueilla, joilla on ennestään muita alueita 

korkeampi työttömyys; vaatii säilyttämään nuorille viljelijöille tarkoitetut aloitteet sekä 

aluekohtaiset ohjelmat, joilla tuetaan innovointia ja tarvittavaa sukupolvenvaihdosta; 

katsoo, että nuorille osoitettavan tuen olisi keskityttävä heidän nykyisiin tarpeisiinsa 

eikä se saisi kannustaa heitä ottamaan liian suuria lainoja; 

22. toteaa, että maatilainvestointeja koskevien rahoitusvälineiden käyttöä olisi mukautettava 

uusien viljelijöiden investointitarpeisiin ja korkeaan riskiprofiiliin paremmin sopivaksi; 
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23. pyytää säilyttämään POSEI-ohjelmille ehdotetut määrärahat mahdollisimman korkealla 

tasolla asiaa koskevan unionin asetuksen mukaisesti ja korostaa kyseisten ohjelmien 

tärkeyttä maataloustuottajien selviytymisen kannalta ja syrjäisimpien alueiden heikkoa 

taloudellista tilannetta, sillä ne kärsivät edelleen suuresti kriisistä ja SEUT-sopimuksen 

349 artiklassa tarkoitetuista rakenteellisista haitoista (syrjäinen sijainti, saaristoluonne, 

pieni koko, vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus 

muutamista harvoista tuotteista); 

24. korostaa pilottihankkeiden ja valmistelutoimien merkitystä maatalouteen ja maaseudun 

kehittämiseen liittyvän innovoinnin kannalta; pyytää jatkamaan käynnissä olevien ja 

uusien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien tukemista; 

25. on erittäin huolestunut komission ehdotuksessa vuosiksi 2021–2027 esitetyistä yhteisen 

maatalouspolitiikan ja erityisesti syrjäisimpien alueiden ja POSEI-ohjelmien 

määrärahojen leikkauksista; 

26. pitää vapaaehtoista tuotantosidonnaisen tuen järjestelmää koskevan budjettikohdan 

huomattavaa supistamista valitettavana, sillä tuotantosidonnaiset tuet ovat olennainen 

väline sellaisten viljelykasvien säilyttämiseen, joilla on useita maatalouteen ja 

ympäristöön liittyviä etuja; 

27. panee tyytyväisenä merkille, että eläintautien ja kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettuja 

määrärahoja on lisätty 25 prosentilla, sillä unioniin kohdistuu suuria riskejä ja 

tautiesiintymien määrä on lisääntynyt. 
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