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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että Eurooppa ja sen alueet tarvitsevat uutta ja vahvaa yhteistä 
maatalouspolitiikkaa, joka vahvistaa kehitystä, parantaa kilpailukykyä kansainvälisillä 
markkinoilla ja on markkinasuuntautuneempi ja jossa otetaan huomioon julkishyödykkeet, 
muun muassa elintarviketurva, biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, 
asianmukainen vesihuolto ja metsänhoito sekä koulutukseen ja tietoon perustuva kestävä 
kehitys, ja joka edistää koheesiota;

2. korostaa, että suorien tukien järjestelmä olisi säilytettävä, jotta jatkossakin turvattaisiin 
kilpailukyky, talouden vakaus, kohtuulliset maataloustulot ja EU:n maatalousalan kestävä 
kehitys sekä EU:n elintarvike- ja ympäristöturvallisuus, mikä takaa sen, että muut 
toimintalinjat ja strategiat, muun muassa Eurooppa 2020 -strategia, voidaan panna 
asianmukaisesti täytäntöön; katsoo tässä yhteydessä, että on laadittava puolueettomia ja 
avoimia arviointiperusteita, joilla mahdollistetaan suorien tukien jakaminen 
asianmukaisessa määrin koko EU:ssa, ja on luovuttava arviointiperusteista, joita suorien 
tukien järjestelmässä on tähän asti käytetty rahoituksen jakamisessa; 

3. katsoo, että yhteisessä maatalouspolitiikassa olisi otettava paremmin huomioon pienten 
perhetilojen mahdollisuudet, ongelmat ja tarpeet; korostaa tarvetta monipuolistaa tällaisten 
tilojen tuloja ja kehittää yrittäjätaitoja sekä luoda uusia työpaikkoja maaseutualueille; 

4. panee merkille, että alueiden ja maaseutualueiden voimavarat eivät rajoitu 
luonnonvaroihin, jotka antavat niille mahdollisuuden toimia sosiaalisessa ja 
taloudellisessa roolissa, kun otetaan huomioon, että tällaiset alueet ovat ennen kaikkea 
elintarviketurvallisuuden takaamiseen tarvittavien elintarvikkeiden tuotantopaikkoja ja 
että ne tarjoavat keskeiset raaka-aineet teollisuudelle sekä tuottavat uusiutuvaa energiaa; 
lisäksi ne ovat ympäristöresurssien, ekologisten varojen, maisema- ja matkailuetujen sekä 
aineettoman omaisuuden, muun muassa perinteiden ja kulttuuripiirteiden kuten 
alueellisten tuotteiden muodossa ilmenevän kulinaarisen perinnön, lähteitä; 

5. huomauttaa, että toisen pilarin rahoituksen jakamista koskevat nykyiset säännöt on sovittu 
koheesiokriteerin perusteella, toisin sanoen maataloudessa ja maaseudun kehityksessä 
esiintyvien yksittäisten jäsenvaltioiden ja alueiden välisten erojen perusteella; katsoo, että 
kun otetaan huomioon, että nämä erot ovat yhä olemassa, nykyiset maaseudun kehitystä 
koskevat arviointiperusteet ja rahoitusjärjestelyt olisi säilytettävä, erityisesti Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden huomioon ottamiseksi tapahtuvan toisen pilarin 
laajentamisen yhteydessä; huomauttaa, että tämä edellyttää asianmukaista koordinointia ja 
tehtävien jakoa yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan välillä.


