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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. ottaa huomioon, että luonnonperintömme on valtava ekologinen voimavara, joka on 
erittäin tärkeä ihmisten hyvinvoinnille; katsoo, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden olisi 
oltava yhteistyössä ja koordinoida toimiaan, jotta taattaisiin luonnonvarojen tehokkaampi 
käyttö ja jotta vältettäisiin biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen 
nettohävikki sekä maaseudulla että kaupunkialueilla; 

2. pitää myönteisenä EU:n uutta biologisen monimuotoisuuden strategiaa, mutta ei kannata 
komission ehdotusta ylimääräisen, ympäristöystävällisyyttä lisäävän maksuosan 
muodostamisesta, kuten YMP:n vuoteen 2020 ulottuvassa uudistusehdotuksessa on 
ehdotettu; katsoo komission ehdotusten lisäävän hallintokustannuksia ja olevan 
ristiriidassa YMP:n yksinkertaistamispyrkimyksen kanssa;

3. katsoo, että ennen YMP:n ympäristöystävällisyyden lisäämistä olisi tarkasteltava tällaisten 
toimien vaikutusta EU:n maatalouden kilpailukykyyn maailmanlaajuisesti;

4. panee merkille YMP:n uudistusta koskevat komission suositukset ja selkeästi laaditut sekä 
ensimmäiseen että toiseen pilariin kuuluvat toimenpiteet, joiden tavoitteena on biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen; korostaa tässä yhteydessä maanviljelyn 
erityistä merkitystä, sillä se on jo auttanut säilyttämään lajirunsautta ja elinympäristöjä ja 
tukee myös merkittävällä tavalla biologista monimuotoisuutta koskevaa unionin 
strategiaa, joka perustuu hyvään maanviljelykäytäntöön ja vesiverojen kestävään 
käyttöön;

5. painottaa, että käytettyjen työvälineiden tehokkuuden arvioimiseksi on siirryttävä 
keinoihin keskittyvästä logiikasta tuloskeskeiseen logiikkaan;

6. on vakuuttunut siitä, että YMP:n niin kutsuttu ympäristöystävällisyyden parantaminen 
olisi toteutettava tehokkaasti ja epäbyrokraattisesti ilman, että jo käynnissä olevia 
maatalouden ympäristötoimia syrjitään; vaatii muun muassa hallinnollisten rasitteiden 
välttämättömän vähentämisen yhteydessä, että kaikkiin YMP:n maksuihin sovelletaan 
myös vuoden 2014 jälkeen vankkoja täydentäviä ehtoja koskevia sääntöjä, jotka olisi 
pantava täytäntöön avoimesti ja mahdollisimman yksinkertaisesti ja joita olisi valvottava 
samalla tavalla;

7. katsoo, että YMP:n puitteissa EU:n tasolla saadaan aikaan lisää ympäristövaikutuksia 
lähinnä toimeenpanemalla tehokkaammin täydentäviä ehtoja (mm. soveltamalla 
jäsenvaltioissa hyvän maatalouden ja ympäristön normeja (GAEC) ja sopeuttamalla 
direktiivien toimeenpanotapaa), toteuttamalla maatalouden ympäristöohjelmia ja 
tukemalla Natura 2000 -alueita taloudellisesti vahvistetun YMP:n toisen pilarin puitteissa;

8. muistuttaa, että YMP on avainasemassa, kun taataan huoltovarmuus korkealaatuisine ja 
kuluttajan kannalta kohtuuhintaisine elintarvikkeineen; huomauttaa tässä yhteydessä, ettei 
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komission ehdotusta, joka koskee 7 prosentin maatalousalueen pakollista osoittamista 
ekologisesti herkäksi alueeksi, voida pitää järkevänä ja käytännöllisenä, varsinkaan kun 
kyseiset alueet eivät tuottavilla alueilla ole enää elintarviketuotannon käytössä;

9. muistuttaa voimakkaan ja taloudellisesti kilpailukykyisen maa- ja metsätaloustoiminnan 
ylläpitämisen merkityksestä, jotta taataan maisemien ja biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen Euroopassa; korostaa, että maatalousmaan alikäytöllä ja siitä luopumisella 
voi olla tuhoisia seurauksia luonnonympäristölle; kehottaa tässä yhteydessä säilyttämään 
YMP:n talousarvion ainakin nykyisellä tasolla vuoden 2013 jälkeen, jotta taataan 
maaseudun elinvoimaisuus ja maatalouskäytäntöjen jatkuminen Euroopassa;

10. kehottaa komissiota YMP:n uuden uudistuksen yhteydessä tehostamaan toimiaan 
sellaisten maatalousalojen tukemiseksi, jotka todistetusti edistävät osaltaan biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä, ja erityisesti mehiläistenhoitoalan tukemiseksi; toteaa, 
että luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien hyönteisten, kuten mehiläisten, osuus 
kukkivien kasvien pölytyksestä on 80 prosenttia, että niiden uhkaava väheneminen on 
valtava haaste yhteiskunnillemme, joiden maataloustuotanto ja siten myös ravitsemus on 
suuresti riippuvainen kukkivien kasvien pölytyksestä; korostaa siksi, että mehiläishoitoon 
on kiinnitettävä erityistä huomiota toimenpiteissä, joihin ryhdytään biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi;

11. korostaa, että koska maanviljelijät hoitavat yli puolta EU:n alueesta, YMP on ehdottoman 
tärkeä väline biologiselle monimuotoisuudelle, koska eurooppalaiset maanviljelijät 
edistävät osaltaan merkittävästi luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamista; tukee sellaisen toteuttamiskelpoisten toimien paketin 
hyväksymistä maatilojen tasolla, jolla pyritään muuttamaan YMP:n painotusta kohti 
julkisten hyödykkeiden tarjoamisesta maksettavaa korvausta; 

12. katsoo, että markkinoilla ei tällä hetkellä onnistuta ottamaan huomioon 
ekosysteemipalvelujen taloudellista arvoa eikä palkitsemaan niitä, jotka hoitavat maata 
moitteettomasti palvelujen mahdollistamiseksi; pitää siksi tarpeellisena, että maksetaan 
maatalousalan tarjoamista julkisista hyödykkeistä niin, että voidaan taata biologisen 
monimuotoisuuden säilyminen ja paraneminen; katsoo tässä yhteydessä, että 
innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistyöhankkeille olisi annettava etusija; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään hankkeita, joihin maanviljelijät osallistuvat 
kumppaneina;

13. muistuttaa, että jo nyt YMP:n puitteissa pannaan täytäntöön lukuisia toimia, joilla 
edistetään ympäristönsuojelun kehittämistä ja luonnonvarojen säilyttämistä ja joissa 
käsitellään ilmastonmuutoksen haasteita, biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä sekä 
vesivarojen ehtymistä ja maaperän hedelmällisyyden ehtymistä; korostaa, että maaperällä 
on keskeinen tehtävä EU:n biologista monimuotoisuutta koskevan tavoitteen 
saavuttamisessa; katsoo, että YMP:stä olisi EU:n talousarviosta rahoitettavan 
kiinteämääräisen suoran pinta-alalisän avulla palkittava maanviljelijöitä, jotka tarjoavat 
ylimääräisiä ekosysteemipalveluita myös biologista monimuotoisuutta edistävien toimien 
osalta, jotka pannaan täytäntöön maatalouden ympäristötoimenpiteiden täydentävistä 
ehdoista seuraavien velvoitteiden lisäksi; 
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14. katsoo, että maaseudun kehittämistä koskevissa toimissa on käsiteltävä edelleen haasteita, 
jotka koskevat ilmastonmuutosta, biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, 
elintarviketurvaa ja luonnonvarojen kestävää hallintaa, ja niillä on edistettävä 
tasapainoista alueellista yhteenkuuluvuutta ja työllisyyttä; kehottaa vahvistamaan toista 
pilaria ja parantamaan tämän pilarin ympäristöalan painopistettä ja maatalouden 
ympäristötoimien tehokkuutta huomattavasti muun muassa siten, että ympäristötoimiin 
käytetään pakollinen vähimmäismäärä;

15. korostaa, että vain toimivalla, kestävällä, laaja-alaisella ja tuottavalla maataloudella 
voidaan tuottaa yhteiskunnan vaatimat lisäsuoritukset julkisina hyödykkeinä; kannattaa 
sen takia tasapainoista ja osallistavaa lähestymistapaa uusien ympäristötoimien 
käyttöönoton ja YMP:n avainaseman välillä varmistettaessa tehokas tuotanto;

16. korostaa tarvetta tehokkaampaan yhteistyöhön Euroopan tasolla tieteellisen tutkimuksen 
ja soveltavan tutkimuksen alalla kasvien ja eläinten perintöaineksen monimuotoisuuteen 
liittyen siten, että sen säilyttäminen taattaisiin, että niiden kykyä sopeutua 
ilmastonmuutokseen parannettaisiin ja että niiden tarkoituksenmukaista käyttöä 
edistettäisiin ohjelmissa, jotka liittyvät lisääntymistarkoituksiin suoritettavaan 
geneettiseen parantamiseen;

17. korostaa, että on tuettava ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä, muun muassa 
perinteisten siemenien ja paikallisten kasvilajikkeiden käyttöä, biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi; huomauttaa, että nyt suojeltavaksi katsottu lajien ja 
elinympäristöjen monimuotoisuus perustuu Euroopassa tähänastiseen maa- ja 
metsätalouskäyttöön, jota on siten jatkettava kestävän maankäyttöstrategian hengessä; 
huomauttaa tässä yhteydessä, että erilaiset olosuhteet kuten ilmasto, maaperä ja veden 
saatavuus ovat paikasta ja alueesta riippuvaisia ja että sen vuoksi alueelliset edellytykset 
olisi otettava huomioon ja vastaavasti olisi löydettävä erilaisia käyttömahdollisuuksia;

18. suosittelee hallinnoinnin laajentamista niin, että se kattaa kansalaisten osallistumisen sekä 
voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja taloudelliset toimijat, kiinnittäen viimeksi 
mainittujen osalta huomiota erityisesti siihen, että biologinen monimuotoisuus 
sisällytettäisiin yritysten strategioihin; painottaa tarvetta järjestää biologista 
monimuotoisuutta koskevia valistus- ja tiedotuskampanjoita kaikenikäisille ja kaikille 
sosiaaliryhmille siten, että lapsille ja nuorille tietoa tarjotaan ensisijaisesti kouluissa; 
katsoo, että erityisesti maanviljelyä, metsätaloutta ja niihin liittyviä aloja koskeva koulutus 
ja ammatillinen koulutus pitäisi keskittää nykyistä enemmän biologisen 
monimuotoisuuden merkitykseen; katsoo, että viljelijöiden rooli biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa on valtava, joten on olennaista, että viljelijöitä kannustetaan 
ja motivoidaan osallistumaan aktiivisesti tällaisiin ohjelmiin;

19. kehottaa Euroopan komissiota kiinnittämään huomiota tiettyjen biologista 
monimuotoisuutta tukevien politiikkojen seurauksiin maataloudessa ja erityisesti 
vaikutuksiin, joita suurilla petoeläimillä (ennen muuta karhulla ja sudella) on 
maatalouteen sekä karjankasvattajien työoloihin ja henkiseen hyvinvointiin.
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