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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, että komission vuoden 2020 talousarvioesityksessä otsakkeen 2 
maksusitoumusmäärärahat ovat 59 994,9 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat ovat 
58 014,3 miljoonaa euroa, joista Euroopan maatalouden tukirahaston määrärahoja on 
lisätty hieman vuoden 2019 talousarvioon verrattuna siten, että 
maksusitoumusmäärärahat ovat 43 531,8 miljoonaa euroa (+ 0,8 prosenttia), ja 
maksumäärärahat 43 501,7 miljoonaa euroa (+ 0,9 prosenttia); pitää erittäin 
valitettavana, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) maksusitoumusmäärärahat leikataan 14 708,7 miljoonaan euroon 
(- 0,1 prosenttia) ja maksumäärärahat leikataan 13 141,2 miljoonaan euroon 
(- 0,1 prosenttia) vuoden 2019 talousarvioon verrattuna, mikä johtuu pääasiassa 
maaseuturahaston nimellisen toimikauden stagnaatiosta ja tukimenojen voimakkaasta 
laskusta;

2. vaatii, että tulot, joita unionin talousarvioon saadaan käyttötarkoitukseensa sidotuista 
tuloista tai aiempina vuosina havaittujen sääntöjenvastaisuuksien vuoksi takaisin 
maksetuista summista, säilytetään otsakkeessa 2;

3. pitää valitettavana komission ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), mikä voi vaikuttaa 
kielteisesti niiden aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin tasapainottaa 
neuvotteluvoimaansa elintarvikeketjussa; pitää valitettavana, että siipikarjanlihan alalle 
ei ole osoitettu määrärahoja, koska se kärsii Ukrainan epäreiluista kauppaa vääristävistä 
toimista;

4. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen osoittaa 50 miljoonaa euroa 
alamomentille ”Muut naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan tukemiseksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamiseen liittyvissä markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, että 
tämä ala kärsii entisestään unionin Mercosurin kanssa tekemästä kauppasopimuksesta; 

5. katsoo, että unioni voi edistää ratkaisevalla tavalla etenkin lasten terveellisiä 
ruokailutottumuksia, ja pitää näin ollen välttämättömänä, että EU:n 
koulujakeluohjelmien enimmäismäärät käytetään voimassa olevia sääntöjä noudattaen 
kokonaisuudessaan; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita vahvistamaan kansallisia 
ohjelmiaan ja varmistamaan, että käytettävissä oleva määrärahojen enimmäismäärä 
(250 miljoonaa euroa) käytetään kokonaisuudessaan;

6. panee tyytyväisenä merkille, että turvallisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden 
tarjontaa koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille annetaan enemmän tukea; korostaa 
pitävänsä olennaisen tärkeänä, että maatalouselintarvikealan tutkimukseen varattu 
rahoitus erityisesti Horisontti 2020 ‑ohjelman määrärahoissa on sellaisenaan edelleen 
täysin käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen aloilla.


