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EHDOTUKSET

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

1. huomauttaa, että EU:n talousarvion maatalousmenot ovat melko muuttumattomat, koska 
ne ovat helposti ennustettavissa ja koska suorien tukien tapauksessa maksusitoumuksista 
ja suoritetuista maksuista vaaditaan kaikki todistusasiakirjat, ja että kyseisten maksujen 
osuus on vähintään 70 prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan talousarviosta, joten 
mahdolliset vaihtelut koskevat lähinnä markkinoihin liittyviä menoja;

2. hylkää neuvoston ehdottamat muutokset talousarvioesitykseen vuodeksi 2012; pitää 
komission ennakkoarvioita määrärahatarpeista realistisempina kuin neuvoston ehdotuksia 
etenkin edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta; vaatii 
siksi, että alkuperäiset luvut palautetaan vuoden 2012 talousarvioesitykseen, varsinkin 
koska talouden sekä markkinoiden tilanne tällä hetkellä on erittäin epävakaa ja 
merkittävien muutosten tekemiseen on suhtauduttava varovasti;

3. pitää huolestuttavana komission optimistista arviota, että maatalousmarkkinoiden 
kehittyminen jatkuu hyvinkin vakaana ja suotuisana ja että markkinoihin liittyviä menoja 
koskevat tarpeet vähenevät jatkuvasti; korostaa, että markkinatilanteen kohentumisen 
vaikutukset usein vaihtelevat alasta riippuen; kehottaa komissiota seuraamaan huolellisesti 
maatalousmarkkinoiden kehittymistä ja olemaan valmis reagoimaan nopeasti ja 
tehokkaasti ja käyttämään tarvittavia mekanismeja haitallisten suuntausten 
vastustamiseen, kuten oliiviöljyalan ja sianliha-alan nykyisessä tilanteessa; korostaa, että 
interventiologiikkaa on mukautettava ja vähimmäishintoja päivitettävä 
markkinasuuntausten perusteella; 

4. korostaa, että on myönnettävä riittävästi rahoitusta erityisohjelmiin, kuten kouluhedelmä-
ja koulumaito-ohjelmiin; korostaa, että näillä erityisohjelmilla sekä autetaan 
maataloustuottajia että tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä ja 
kannustetaan terveellisempään ruokavalioon; pyytääkin, että vuoden 2012 
talousarvioesityksessä kyseisille ohjelmille merkityt summat palautetaan; 

5. muistuttaa, että vähävaraisille tarkoitettuja ohjelmia on toteutettava unionin yleisen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella, kuten komissio aivan oikein huomauttaa 
ennakkoarviossaan; panee merkille, että 13. huhtikuuta 2011 annetussa tuomiossa 
T-576/08 unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kyseisen ohjelman rahoituksen tulisi 
kattaa ainoastaan interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden hankinta, ei 
markkinoilta peräisin olevien elintarvikkeiden hankinnasta aiheutuvia kustannuksia; 
korostaakin, että tarvitaan kiireesti uusi oikeusperusta, jotta elintarvikeapuohjelmien 
rahoitus voidaan ylläpitää nykyisellä tasolla; 

6. kehottaa toteuttamaan ehdotetut pilottihankkeet, varsinkin maatalousohjelmien ja 
tukikeinojen kehittämiseen tarkoitetun pilottihankkeen, joka palkitsee muita kuin 
ympäristöön liittyviä julkisia hyödykkeitä tuottavia tuottajia, sekä pilottihankkeen, jonka 
avulla voidaan antaa tietoa kuluttajille mm. kouluissa ja ostoskeskuksissa laatuun, 
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elintarviketurvaan, ympäristönsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista, 
jotka eurooppalaisten viljelijöiden on täytettävä; kehottaa jatkamaan nuorten viljelijöiden 
vaihto-ohjelmaa koskevan pilottihanketta; kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki 
ehdotetut pilottihankkeet.


