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EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että selvästi suurin osa alustavan talousarvioesityksen 2 638 miljoonan euron 
yleisestä liikkumavarasta eli 2 027 miljoonaa euroa on peräisin otsakkeen 2 markkinoihin 
liittyvien menojen ja suorien maksujen (YMP:n ensimmäinen pilari) liikkumavarasta;

2. on huolissaan maaseudun kehittämisen maksusitoumusten ja maksujen tason välisestä 
erosta, sillä se oli 25 prosenttia vuonna 2007, 30 prosenttia vuonna 2008 ja vuodeksi 2009 
on ehdotettu 30:tä prosenttia; pyytää näin ollen komissiolta ennustetta purettavista 
maksusitoumuksista vuonna 2009 ja koko kaudella 2007–2013 sekä ennustetta 
ongelmista, joita aiheutuu kasaantuneiden, liian suurena esitettyjen määrien 
selvittämisestä (tällä hetkellä maaseudun kehittämisen alalla on maksamatta lähes 
9 miljardia euroa) kauden 2007–2013 lopulla, sillä edellä mainitun toimielinten välisen 
sopimuksen liitteessä I olevat maksujen enimmäismäärät laskevat 1,06 prosentista 
BKTL:stä vuonna 2007 0,94 prosenttiin BKTL:stä vuonna 2013;

3. pyytää komissiota näin ollen varmistamaan ripeän hallinnoinnin ja entistä nopeamman ja 
tehokkaamman aikataulun, jolla maaseudun kehittämisohjelmia muutetaan ja päivitetään 
YMP:n terveystarkastuksen yhteydessä asetukseen mahdollisesti tehtävien muutosten 
vuoksi;

4. palauttaa mieliin, että YMP:n tärkein tavoite on taata markkinoiden vakaus, 
elintarviketurva ja kohtuulliset hinnat kuluttajille, ja näin ollen pyytää neuvostoa ja 
komissiota ennakoimaan vuoden 2009 talousarvioon tarvittavat määrärahat, joilla 
katettaisiin tämänhetkisestä elintarvikekriisistä aiheutuvat uudet tarpeet ja erityisesti 
parannettaisiin kaikkein hädänalaisimmassa tilanteessa olevien mahdollisuuksia saada 
elintarvikkeita, sillä he kärsivät eniten tästä kriisistä;

5. huomauttaa, että yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksessa esitetty uhkaava 
lisämukautus, jolla siirretään varoja maataloustukirahastosta maaseuturahastoon, nostaisi 
tarvittavaa kansallisen yhteisrahoituksen määrää; kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti 
tämän rahan mahdollista kohdentamista jäsenvaltioissa ja korostaa, että lisääntynyt EU-
rahoitus vaikuttaa jäsenvaltioiden yhteisrahoitukseen, ja varoittaa, että tämä ei saisi johtaa 
yhteisrahoituksen vähenemiseen nykyisissä toimintaohjelmissa;

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota kasvattamaan nuorille viljelijöille tarkoitettua budjettia –
koska tämä ryhmä kohtaa uusia ja merkittäviä haasteita, kuten ilmastonmuutoksen torjunta 
ja elintarviketuotannon ylläpitäminen unionissa, ja koska nuorten viljelijöiden määrä on 
pienentynyt jo vuosien ajan – esimerkiksi lisäämällä nuorten viljelijöiden opetukseen, 
koulutusverkkoihin ja vaihto-ohjelmiin kohdennettavia resursseja tai vahvistamalla 
maaseudun kehittämisohjelman nuoriin viljelijöihin kohdistettavia politiikan välineitä.
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