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EHDOTUKSET

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

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien käyttöä ja 
hyödyntävät tehokkaammin ekosysteemien potentiaalia; panee merkille, että politiikan on 
kyettävä vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, maaperän eroosioon ja niin edespäin;

2. huomauttaa, että yhteinen maatalouspolitiikka ulottuu maanviljelijöihin ja suureen 
yleisöön – molemmat ovat veronmaksajia ja kuluttajia – sillä jälkimmäiset hyötyvät 
turvallisista elintarvikkeista, terveellisestä ympäristöstä, terveydestä ja 
työllistymismahdollisuuksista;

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
luonnonhaittoja koskevat tuet ja vihreän kohdan tuet tai herkille alueille myönnettävät 
tuet;

4. vaatii molempien pilarien rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että rahoituksen 
edellytyksenä on tiettyjen ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta koskevien ehtojen 
täyttäminen, jotta korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa kestävien käytäntöjen avulla; 
panee merkille, että ainoastaan riittävällä rahoituksella voidaan taata kohdennettujen 
maatalouden ympäristötoimenpiteiden menestys;

5. korostaa, että ekosysteemejä kunnioittava pakollinen viherryttäminen paitsi hyödyttää 
ympäristöä myös takaa Euroopan unionin maanviljelyn kestävän tulevaisuuden;

6. pitää myönteisenä komission ehdotuksen toista vaihtoehtoa, joka käsittelisi Euroopan 
unionin talouden ja ympäristön haasteita ja sosiaalisia haasteita sekä vahvistaisi 
maatalouden ja maaseudun panosta Eurooppa 2020 -strategian älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun tavoitteiden saavuttamiseen;

7. katsoo, että yhteisen maatalouspolitiikan tarkistamisen yhteydessä pitäisi harkita uusia 
päästövähennyshyvityksiä koskevia välineitä, koska maataloudella on valtava potentiaali 
torjua ilmastonmuutosta;

8. pahoittelee, että Euroopan unionin biologista monimuotoisuutta koskevia tavoitteita ei ole 
vielä saavutettu ja odottaa, että yhteinen maatalouspolitiikka toimii moottorina näiden 
päämäärien tavoittelulle;

9. panee merkille, että valtaosa eurooppalaisista vastustaa muuntogeenisten organismien 
käyttöä maanviljelyssä ja elintarvikkeissa; pyytää siksi komissiota tutkimaan, onko 
mahdollista kieltäytyä rahoittamasta maanviljelyhankkeita, jotka koskevat muuntogeenisiä 
organismeja;
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10. kannustaa lisäämään Euroopan unionin rahoittamia hankkeita, joissa maanviljelijät ja 
tutkijat voivat tehdä yhteistyötä ja etsiä innovatiivisia tapoja viljellä maata ympäristön 
kannalta kestävästi.


