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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että Eurooppa tarvitsee vahvempaa ja kilpailukykyisempää maataloutta turvaamaan 
eurooppalaisten kuluttajien elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden sekä kohtaamaan 
tulevaisuuden haasteet, jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen, talouskasvuun sekä 
ympäristöstä huolehtimiseen; 

2. tunnustaa maatalousalan aseman ympäristöön liittyvien julkishyödykkeiden tuottajana; 
katsoo lisäksi, että maataloudella on suuri määrä käyttämättömiä mahdollisuuksia vihreän 
energian tuottajana; katsoo, että yhteistä maatalouspolitiikkaa olisi suunnattava 
ympäristöön liittyviä julkishyödykkeitä ja vihreää energiaa koskevien maatalouden 
mahdollisuuksien hyödyntämiseen;

3. katsoo, että tarvitaan toisen pilarin mukaisia investointeja innovaatioihin ja uusien 
ratkaisujen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, jotta viljelijöille voidaan luoda 
kannustimia energiantuotannon käynnistämiseen;

4. ehdottaa, että viljelijöillä olisi oltava oikeus viherryttävään osaan, jos he tuottavat 
kaikkien jäsenvaltioiden kannalta tärkeiden kymmenen ympäristöön liittyvän 
julkishyödykkeen luettelosta kolmea julkishyödykettä;

5. painottaa, että viherryttävän osan täytäntöön panemisen pitäisi olla pakollista 
jäsenvaltioille, mutta valinnaista viljelijöille; panee merkille, että viherryttävän osan 
sisällyttäminen ensimmäiseen pilariin – ja siten osaksi suoria tukia – yhdistää sen 
ekologiaa ja ympäristöä koskeviin aloitteisiin, jolloin viljelijöillä on todellisia taloudellisia 
kannustimia ympäristöystävällisempiin tuotantotapoihin;

6. korostaa lisäksi, että viherryttävä osa ei saa johtaa eurooppalaisten viljelijöiden 
byrokratian lisääntymiseen: järjestelmän on oltava yksinkertainen ja looginen, ja siksi 
viherryttävän osan täytäntöönpanon valvonta olisi sisällytettävä nykyisiin 
valvontamekanismeihin;

7. korostaa, että viherryttävän osan suhteen on otettava huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
lähtökohdat, jotta viljelijöillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet viherryttävän osan 
saamiseen, ja että jo aloitetut viherryttävät osat olisi voitava ottaa huomioon;

8. painottaa, että ensimmäisen pilarin ympäristöaloitteiden olisi oltava eurooppalaisia 
luonteeltaan ja täydennettävä toisen pilarin ympäristötoimia, joissa keskitytään 
kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin prioriteetteihin ja näkökohtiin; katsoo, että 
viherryttävän osan on oltava ensimmäisen pilarin suorien tukien piirissä, jotta 
varmistetaan viljelijöiden ympäristösitoumuksia koskevien kannustimien tehokkuus ja 
täytäntöönpanon yhtäläisyys kaikissa jäsenvaltioissa.


