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EHDOTUKSET

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

1. pitää valitettavana monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 otsaketta 2 koskevan 
enimmäismäärän perusteella, että yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tärkeimpiä 
menoeriä käytännössä leikataan vuonna 2016; toteaa, että tämä koskee muun muassa 
suoria tukia ja markkinatoimenpiteitä;

2. panee tässä yhteydessä merkille, että talousarvioesityksessä vuodeksi 2016 otsakkeeseen 2 
ehdotetaan 63,1 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoina (vähennystä 0,1 prosenttia 
verrattuna vuoteen 2015, ohjelmasuunnittelun muutoksen vaikutus neutraloitu) ja 
55,9 miljardia euroa maksumäärärahoina (vähennystä 0,2 prosenttia);

3. panee merkille, että vuoden 2016 talousarvioesityksessä liikkumavaraa jää 1,2 miljardia 
euroa maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärään nähden ja 1,1 miljardia euroa 
Euroopan maatalouden tukirahaston alaenimmäismäärään nähden; vaatii, että otsakkeen 2 
liikkumavara säilytetään, jotta voidaan reagoida mahdollisiin tuleviin maatalousalan 
kriiseihin; odottaa komission oikaisukirjelmää, joka on tarkoitus antaa lokakuussa 2015 ja 
jonka pitäisi perustua maatalouden tukirahaston rahoitusta koskeviin päivitettyihin 
tietoihin;

4. korostaa, että vuoden 2016 talousarvioesityksessä pannaan ensimmäisen kerran täytäntöön 
asetuksella (EU) N:o 1307/2013 käyttöönotetut suorat tuet; panee tässä yhteydessä 
merkille, että maatalouden tukirahaston maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat 
vähenevät 1,4 prosenttia YMP:n kahden pilarin välisten siirtojen vuoksi;

5. panee merkille, että vuoden 2016 talousarvioesityksessä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta maaseudun kehittämiseen myönnettäviä 
maksusitoumusmäärärahoja lisätään 2,8 prosenttia ja maksumäärärahoja 6,3 prosenttia; 
korostaa kuitenkin, että lisäys on looginen seuraus uusien ohjelmien ohjelmasuunnittelun 
viivästymisestä ohjelmakaudella 2014–2020 ja vuosien 2007–2013 ohjelmien loppuun 
saattamisesta;

6. pitää ilahduttavina toimenpiteitä, joilla maksattamatta olevat sitoumukset saadaan 
hallintaan ja pitää niitä ennakkoehtona, jotta ohjelmakausi 2014–2020 voidaan käynnistää 
menestyksekkäästi; kehottaa tästä syystä neuvostoa ja jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin 
toimiin, jotta vielä käsiteltävänä olevat maksupyynnöt voidaan kattaa; 

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 verrattuna maatalousmarkkinoiden interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; on eri mieltä komission kanssa siitä, että Venäjän tietyille unionin 
maataloustuotteille asettamaan tuontikieltoon liittyvät hätätoimet rajoitetaan vuoteen 2015 
ottaen huomioon, että Venäjä on ilmaissut aikeensa jatkaa tuontikieltoa vuoden 2016 
alkuun asti; on huolissaan siitä, että vuonna 2016 tarvitaan tästä syystä lisää 
markkinainterventioita, jotta voidaan tukea tuontikiellosta kärsiviä EU:n viljelijöitä;
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8. vaatii, että viljelijöille, jotka ovat kärsineet taloudellisia tappioita markkinakriisien sekä 
terveyteen tai kasvien terveyteen liittyvien kriisien, kuten Xylella fastidiosa -bakteerin 
aiheuttaman kriisin, vuoksi, on maksettava korvauksia, ja toistaa, että tätä tarkoitusta 
varten on käytettävä otsakkeeseen 2 jäävää liikkumavaraa;

9. pitää valitettavina koulumaito-ohjelmaan ehdotettuja 2 miljoonan euron leikkauksia, 
koska määrärahat olivat 77 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja niitä vähennetään vuoden 
2016 talousarvioesityksessä 75 miljoonaan euroon; muistuttaa, että parlamentti on 
pyytänyt tähän ohjelmaan 20 miljoonan euron vuotuista lisäystä; pitää ilahduttavana 
kouluhedelmäjärjestelmään tehtyä pientä korotusta 150 miljoonaan euroon; korostaa, että 
molemmat ohjelmat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja tehokkaiksi jäsenvaltioissa, ja
korostaa niiden merkitystä nykyisessä kriisissä ja ottaen huomioon lasten aliravitsemuksen 
tason unionissa;

10. vaatii, että lisämaksusta tai muista maatalouden käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista 
vuosina 2014 ja2015 peräisin olevat lisäykset EU:n talousarvioon pysyvät otsakkeessa 2;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että vuoden 2016 talousarvion 
maatalousosiossa kriisivaraukseen siirretyt mutta käyttämättä jääneet varat säilyvät 
kokonaisuudessaan otsakkeessa 2 seuraavana varainhoitovuonna viljelijöille maksettavia 
suoria tukia varten, kuten asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 säädetään;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan oikea-aikaisesti maataloustuotteiden 
hintojen merkittävää vaihtelua, joka vaikuttaa kielteisesti viljelijöiden tulotasoon, ja 
reagoimaan tarvittaessa tilanteeseen ripeästi ja tehokkaasti;

13. pitää ilahduttavina mehiläistarhauksen tukemiseen osoitettujen määrärahojen määrää, 
koska parlamentti on johdonmukaisesti pitänyt mehiläistarhausta merkittävänä
maatalouden tulevaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisen kannalta;

14. korostaa, että tavoitteena on parantaa Euroopan maatalouden kilpailukykyä ja kestävyyttä, 
ja pyytää kohdentamaan varoja näiden tavoitteiden saavuttamiseen.


