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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kestävän 
Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevää 
erityisvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että käynnissä oleva keskustelu uudesta yhteisestä maatalouspolitiikasta (joka on 
Euroopan unionin ainoa yhteisöllistetty politiikka) on oleellista, kun otetaan huomioon, 
että maatalous on huomattavan keskeinen ala Euroopan unionissa, jotta EU:n 
tuotantokapasiteetti voidaan säilyttää ilmastonmuutoksen ja luonnonvaroihin kohdistuvien 
lisääntyneiden paineiden keskellä ja siten taata Euroopan ja maailman elintarviketurva;

2. muistuttaa, että yhteisellä maatalouspolitiikalla on perustavoitteidensa lisäksi 
monitahoinen asema julkishyödykkeiden, kuten ympäristönsuojelun, korkealaatuisen 
elintarviketuotannon, luonnon monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin korkeiden 
standardien, tuottamisessa sekä arvostettujen maisemien monimuotoisuuden ja laadun 
muovaamisessa ja säilyttämisessä Euroopan unionissa, etenkin muita heikommassa 
asemassa olevilla alueilla ja vuoristoalueilla, joilla maatalous on ainoa mahdollinen 
elinkeino; panee merkille, että yhteinen maatalouspolitiikka on tärkeässä asemassa myös 
kun ehkäistään alueiden välistä epätasapainoa ja yritetään torjua viljelysmaiden 
autioitumista, maaseudun väestökatoa ja maaseutuväestön ikääntymistä unionissa 
tarjoamalla asianmukaista rahoitusta maaseutualueille, ja että se on välttämätön kestävän 
kehityksen edellytys monilla Euroopan unionin alueilla;

3. korostaa innovoinnin ja kestävyyden merkitystä Euroopan maataloudessa ja niiden 
merkittävää osuutta Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamisessa; kehottaa parantamaan 
politiikan yhtenäisyyttä sekä koheesio- ja tutkimuspolitiikan nykyisten välineiden käyttöä, 
jotta investointeja maatalouden tutkimukseen voidaan lisätä;

4. palauttaa mieliin, että Jeremie-aloite on ollut valtava menetys ja mahdollistanut yli kuuden 
miljardin euron rahoituksen pk-yrityksille, ja ehdottaa, että seuraavalla ohjelmakaudella 
kehitetään maaseudun kehittämistä koskeville ohjelmille samanlainen rahoitusmekanismi, 
jota voitaisiin kutsua nimellä Jericho ("Joint European Rural Investment CHOice");

5. panee merkille, että Euroopan unioni tarvitsee tehokasta maataloutta myös vuoden 2013 
jälkeen; uskoo lujasti, että elintarvikeomavaraisuuden on edelleen oltava Euroopan 
unionin olennainen tavoite;

6. palauttaa mieliin, että Euroopan unionin ja muun maailman on tulevien vuosikymmenten 
kuluessa kohdattava uusia haasteita, kuten elintarviketurva sekä energian ja veden vähyys;
katsoo, että maatalous voisi auttaa lieventämään näiden ongelmien mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia;

7. panee merkille, että tämä on ensimmäinen kerta, kun yhteistä maatalouspolitiikkaa 
uudistetaan sen jälkeen, kun unioni laajentui 27 jäsenvaltion kokoiseksi ja että Euroopan 
ja maailman elintarviketurvan varmistamiseksi on tärkeää kannustaa säilyttämään 
maatalouden eri muodot ja varmistaa, että niitä voidaan harjoittaa ja että otetaan 
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huomioon eurooppalaisten valtioiden ja alueiden eri kehitystasot, mutta ei kuitenkaan 
pyritä kansallistamaan uudelleen yhteistä politiikkaa; korostaa, että uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan on taattava resurssien kohtuullinen jakautuminen jäsenvaltioiden 
kesken;

8. korostaa tarvetta ottaa käyttöön suora tuki (ensimmäinen pilari), jotta Euroopassa on 
mahdollista harjoittaa maataloutta kaikilla alueilla ja jotta viljelijöille voidaan varmistaa 
kohtuullinen toimeentulo, sekä ohjelmia maaseutualueiden tukemiseksi (toinen pilari) 
etenkin maataloudessa; tukee hallinnollisten kustannusten vähentämistä (etenkin 
täydentävien ehtojen kautta) sekä menettelyjen yksinkertaistamista, jotta viljelijät voivat 
keskittyä keskeisiin tehtäviinsä ja jotta he voivat ennakoida asioita mahdollisimman hyvin 
suunnittelussaan;

9. panee merkille, että yhteisen maatalouspolitiikan osuus unionin kokonaistalousarviosta on 
tasaisesti vähentynyt ja jatkaa pienenemistä, noin 75 prosentista vuonna 1985 arvioituun 
39,3 prosenttiin vuoteen 2013 mennessä, mikä on alle 0,45 prosenttia Euroopan unionin 
bruttokansantuotteesta, vaikka maatalouspolitiikka parantaa 500 miljoonan eurooppalaisen 
elintarviketurvaa ja maatalous tarjoaa 13,6 miljoonaa työpaikkaa, on EU:ssa 
viiden miljoonan elintarviketeollisuustyöpaikan taustalla sekä suojaa ja ylläpitää suoraan 
47 prosenttia unionin koko pinta-alasta;

10. katsoo, että kun otetaan huomioon maatalouspolitiikalta Eurooppa 2020 -strategian 
yhteydessä ja muualla vaadittujen tavoitteiden laajuus ja tarve laajentaa niitä, jotta uusiin 
Euroopan toiminnan haasteisiin voidaan puuttua, sekä todellisen lisäarvon saavuttamisen 
varmistaminen, EU:n maatalouspolitiikalle kohdennettu budjetti on vähintään säilytettävä 
ennallaan;

11. palauttaa mieliin, että viimeaikaisella talouskriisillä on ollut huomattava kielteinen 
vaikutus maatalouteen;

12. korostaa, että eurooppalaiset tuottajat ovat velvollisia noudattamaan Euroopan unionin 
tiukkoja normeja etenkin tuotteiden laadun, elintarviketurvan, ympäristön, 
sosiaalilainsäädännön sekä eläinten hyvinvoinnin suhteen; katsoo, että jos yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan ei osoiteta riittävästi talousarvioresursseja, eurooppalaiset tuottajat 
eivät pysty varmistamaan näiden normien noudattamista;

13. toteaa, että Euroopan unionin kauppavaje maataloustuotteiden suhteen on jatkunut pitkään 
ja unioni on menettänyt merkittävän markkinaosuuden viimeksi kuluneen kymmenen 
vuoden aikana; korostaa, että Euroopan taloutta uhkaa merkittävä riippuvuus tuonnista 
muun muassa kasvipohjaisia valkuaisaineita sisältävien raaka-aineiden suhteen;

14. katsoo, että monivuotisen rahoituskehysjakson pituus on valittava tavalla, joka sallii 
talousarvion asianmukaisen ja tehokkaan toteuttamisen, minkä avulla voidaan saavuttaa 
vahvaa Eurooppaa koskevat tavoitteet, ja että siinä tarvitaan paljon joustavuutta, sillä 
yhteinen maatalouspolitiikka joutuu jo nyt vastaamaan uusiin haasteisiin;

15. katsoo, että aiempien kokemusten perusteella lyhyet ohjelmakaudet voivat aiheuttaa 
tehottomuutta sekä rahankäytössä että tavoitteiden saavuttamisessa, ja ehdottaa siksi 
vähintään seitsemän vuoden jaksoa, jotta lähimenneisyydessä kohdattuja tai sattuneita 
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ongelmia ja virheitä ei toistettaisi ja jotta tarjottaisiin vakaa kehys, jolla suositaan 
maatalouteen investoimista;

16. pyytää, että monivuotinen rahoituskehysjakso ja nykyinen talousarviorakenne sekä 
maatalousmäärärahojen nykyinen kahden pilarin rakenne säilytetään, jotta maatalouden ja 
maaseudun kehittymiselle voidaan taata yhteinen otsake;

17. suosittaa, että tulevaisuudessa periaatteena pidetään, että Euroopan unionin 
yhteisrahoituksen tason olisi heijasteltava maaseudun kehittämistä koskevissa ohjelmissa 
tehtyjen erilaisten investointien eurooppalaista lisäarvoa.
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