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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-
asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 42 
artiklassa määrätään, että kilpailusääntöjä sovelletaan maataloustuotteiden tuotantoon ja 
kauppaan ainoastaan parlamentin ja neuvoston määrittämässä laajuudessa ja ottaen 
huomioon SEUT-sopimuksen 39 artiklassa määritellyt yhteisen maatalouspolitiikan 
(YMP) tavoitteet;

B. ottaa huomioon, että yksi SEUT-sopimuksen 39 artiklassa esitetyistä YMP:n tavoitteista 
on taata maatalousväestölle kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä maataloudessa 
työskentelevien henkeä kohti laskettuja tuloja;

C. toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti 14. marraskuuta 2017 antamallaan 
tuomiolla1 (endiivialaa koskeva asia), että YMP on etusijalla kilpailusääntöihin nähden; 
ottaa huomioon tuomioistuimen tuomion, jonka mukaan käytännöt, jotka liittyvät 
hintoja tai markkinoille saatettuja määriä koskevaan yhteistoimintaan tai strategisten 
tietojen vaihtoon, voidaan jättää SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa määrättyjen 
sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen kiellon ulkopuolelle, 
jos niistä on sovittu jäsenvaltion hyväksymän saman tuottajaorganisaation tai  saman 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän jäsenten välillä ja jos ne ovat ehdottoman 
välttämättömiä näille organisaatioille unionin lainsäädännön mukaisesti osoitetun yhden 
tai useamman tavoitteen saavuttamiseksi;

D. toteaa, että asetus (EU) 2017/23932 (koontiasetus) sisältää poikkeuksia SEUT-
sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta ja sen mukaan esimerkiksi  
tuottajaorganisaatioiden ja niiden yhteenliittymien kollektiiviset toimet ovat tarpeen 
SEUT-sopimuksen 39 artiklassa tarkoitettujen YMP:n tavoitteiden saavuttamiseksi, 
edellyttäen että yhteistä toimintaa todella harjoitetaan, mikä parantaa viljelijöiden 
kilpailukykyä; toteaa, että sen vuoksi esimerkiksi tuotannon suunnittelu ja sopimuksista 
neuvottelu on vapautettu SEUT-sopimuksen 101 artiklan määräyksistä;

E. ottaa huomioon, että pääasiassa taloudeltaan pienistä viljelmistä koostuvan EU:n 
maatalousalan erityisluonne ja rakenteelliset piirteet johtavat tuotannon 
pirstaloitumiseen ja siihen, että joidenkin viljelijöiden on vaikeaa ja haastavaa mukautua 
markkinoiden muutoksiin ja vaatimuksiin; toteaa, että tämä on vastakkaista 
elintarvikeketjun muiden toimijoiden suurelle keskittymisasteelle, mikä heikentää 
vakavasti viljelijöiden neuvotteluvoimaa, ja komission ja kansallisten viranomaisten 
olisi otettava tämä huomioon kilpailusääntöjen täytäntöönpanon valvonnassa;

F. katsoo, että tulevassa YMP:ssa olisi keskityttävä pienten tilojen ja perhetilojen 
tukemiseen ja varmistettava samalla kestävien viljelykäytäntöjen toteutus; katsoo, että 

1 Unionin tuomioistuimen tuomio 14.11.2017, President de l’Autorité de la concurrence v. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ym.
2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15.
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tällaiset tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan noudattamalla yhdenmukaista 
lähestymistapaa kaikissa EU:n politiikoissa, myös kilpailupolitiikassa;

G. toteaa, että odottamattomat luonnonkatastrofit ja ennakoimattomat tuotanto-olosuhteet, 
kuten haitalliset sääolot ja tautiepidemiat, todennäköisesti tekevät maataloustuotteiden 
markkinoista todennäköisesti entistä epävakaampia ja alttiimpia kriiseille ja heikentävät 
edelleen viljelijöiden neuvotteluasemaa ostajiin nähden; pitää tässä yhteydessä tärkeänä, 
että markkinoiden vakauden säilyttämiseksi voidaan käyttää poikkeuksellisia 
toimenpiteitä;

H. katsoo, että viljelijöiden välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa vahvistettaessa 
heidän asemaansa elintarvikeketjussa, edistettäessä YMP:n tavoitteita ja autettaessa 
viljelijöitä vastaamaan kasvaviin yhteiskunnallisiin vaatimuksiin; ottaa huomioon, että 
monet EU:n viljelijät eivät edelleenkään pysty nauttimaan tuottajajärjestöjen 
jäsenyydestä, mikä tekee heidän asemastaan elintarvikeketjussa erittäin haavoittuvan ja 
heikentää heidän neuvotteluasemaansa; toteaa, että tuottajaorganisaatioita on siksi 
vahvistettava, myös keskittämisen kautta, samoin kuin tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymiä;

I. ottaa huomioon, että EU:n viljelijöiden kilpailukyky riippuu suuresti sisämarkkinoiden 
asianmukaisesta ja oikeudenmukaisesta toiminnasta sekä valtiontukien ja 
kilpailupolitiikan sääntöjen selkeästä tulkinnasta ja täytäntöönpanosta 
maatalouselintarvikeketjun kaikkien toimijoiden osalta, mikä koskee erityisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden yhteenliittymiä ja kaikkia muita maatalousalan 
tuottajien välisen yhteistyön muotoja;

J. ottaa huomioon, että haitalliset käytännöt ja kasvava yhdistymissuuntaus maatalous- ja 
elintarvikeketjun tuotantopanosten ja vähittäiskaupan aloilla vääristävät kilpailua ja 
innovointia ja vaikuttavat suoraan ja välillisesti sekä tuottajiin että kuluttajiin;

K. katsoo, että digitaaliteknologialla voidaan auttaa eurooppalaisia viljelijöitä turvallisten, 
kestävien ja laadukkaiden elintarvikkeiden tuottamisessa ja auttaa vähentämään 
maatalouden ympäristövaikutusta, parantaa viljelijöiden työoloja ja lisätä maaseudun 
houkuttelevuutta erityisesti nuoremmille sukupolville; ottaa huomioon, että yksityisellä 
sektorilla on vähemmän kannustimia investoida laajakaistan tarjoamiseen näillä alueilla;

1. kehottaa komissiota ottamaan erityisesti huomioon sen, että YMP:n tavoitteet on 
asetettava etusijalle kilpailupolitiikan tavoitteisiin nähden soveltamalla kilpailusääntöjä 
tuottajiin ja tuottajaorganisaatioihin selkeämmin, joustavammin ja ennustettavammin, 
kuten Euroopan unionin tuomioistuin on todennut;

2. korostaa, että maatalouden erityisluonteen ja pitkien tuotantosyklien vuoksi sitä ei voida 
verrata mihinkään muuhun toimintaan tarjonnan joustavuuden osalta, minkä vuoksi 
markkinoiden logiikkaa ei voida soveltaa maatalousalaan samalla tavalla kuin muihin 
aloihin;

3. suhtautuu myönteisesti tuottajaorganisaatioista ja niiden toiminnasta oliiviöljyn, 
naudanlihan ja peltokasvien aloilla vuonna 2018 komission aloitteesta tehtyyn 
tutkimukseen, jossa todetaan jälleen kerran näiden organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman vahvistamisessa elintarvikeketjussa ja 
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myönteisen panoksen antamisessa SEUT-sopimuksen 39 artiklassa tarkoitettujen 
YMP:n tavoitteiden saavuttamisessa; panee merkille tutkimuksessa saadut tulokset, 
joiden mukaan on olemassa viisi kertaa enemmän tunnustamattomia 
tuottajaorganisaatioita ja niiden yhteenliittymiä kuin virallisesti tunnustettuja ja että 
hallitusten antaman tuen puuttuminen vaikeuttaa tuottajaorganisaatioiden ja niiden 
yhteenliittymien perustamista; pitää valitettavana, ettei tuottajaorganisaatioita kehitetä 
samassa määrin kaikissa jäsenvaltioissa, ja kehottaa poistamaan tunnustamismenettelyn 
jäljellä olevat esteet ja takaamaan oikeusvarmuuden; kehottaa komissiota parantamaan 
tähän liittyen tietämystä eduista, joita saadaan tunnustamalla tuottajaorganisaatiot 
maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 
1308/20133 (YMJ-asetus) mukaisesti, ja kannustaa perustamaan entistä enemmän 
tuottajaorganisaatioita, jotta viljelijät voisivat muiden toimiensa ohella vahvistaa 
asemaansa ja neuvotella tehokkaasti hinnoista ja puuttua elintarvikkeiden toimitusketjun 
voimasuhteiden epätasapainoon;

4. pitää tärkeänä selventää YMP:n käynnissä olevan uudistuksen yhteydessä YMJ-
asetuksen säännöksiä, jotka koskevat tuottajajärjestöjä, niiden yhteenliittymiä sekä 
toimialakohtaisia organisaatioita, erityisesti kilpailupolitiikan osalta hyödyntäen tässä 
koontiasetuksella aikaansaatua kehitystä ja noudattaen Euroopan unionin 
tuomioistuimen endiivialaa koskevassa asiassa antamaa tuomiota, jotta voidaan lisätä 
oikeusvarmuutta ja parantaa viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa;

5. kehottaa komissiota arvioimaan YMJ-asetuksen 209 artiklan täytäntöönpanoa ja 
selventämään sen soveltamisalaa, erityisesti siltä osin kuin on kyse kilpailusääntöjä 
koskevista poikkeuksista, joita myönnetään tietyille maataloustuottajien 
yhteenliittymien sopimuksille ja menettelytavoille, jotta voidaan lisätä selkeyttä ja 
oikeusvarmuutta, kun tämä artikla pannaan täytäntöön, ja jotta komissiolla olisi 
enemmän joustovaraa tämän artiklan täytäntöönpanossa;

6. panee tyytyväisenä merkille komission teettämän tutkimuksen parhaista tavoista, joilla 
tuottajaorganisaatioita voidaan perustaa ja ne voivat toteuttaa toimintaansa ja saada 
tukea; toteaa, että tutkimuksessa tunnustetaan tuottajaorganisaatioiden ja niiden 
yhteenliittymien panos jäsentensä taloudelliseen, tekniseen ja sosiaaliseen kehitykseen, 
millä voi olla epäsuoria myönteisiä vaikutuksia myös niille viljelijöille, jotka eivät ole 
tuottajaorganisaatioiden jäseniä, sekä myönteisiä ulkoisia vaikutuksia muille 
elintarvikeketjun toimijoille; korostaa tarvetta varmistaa oikeusvarmuus 
tuottajaorganisaatioille varsinkin tunnustamisvaatimusten ja toiminnan osalta;

7. panee merkille toimialakohtaisten organisaatioiden roolin ketjussa vuoropuhelun, 
tutkimuksen ja kehittämisen, parhaiden käytäntöjen ja markkinoiden avoimuuden 
foorumina;

8. kehottaa vahvistamaan toimialakohtaisten organisaatioiden roolia, jotta voidaan edistää 
tasapainoisempia suhteita elintarvikeketjussa, ja kannattaa arvon jakamista koskevan 
lausekkeen ulottamista koskemaan kaikkia toimijoita eikä vain ensimmäistä ostajaa, 
kuten esitettiin Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunnan huhtikuussa 2019 hyväksymässä mietintöluonnoksessa 

3 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
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maataloustuotteiden uudesta yhteisestä markkinajärjestelystä osana YMP:n seuraavaa 
uudistusta;

9. kehottaa ottamaan käyttöön SEUT-sopimuksen 101 artiklan soveltamista koskevan 
nimenomaisen ja automaattisen poikkeuksen YMJ-asetuksen 210 artiklan mukaisesti 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen, jotta maatalouden 
toimialakohtaiset organisaatiot voivat hoitaa niille YMJ-asetuksella annetut tehtävät 
SEUT-sopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttamiseksi;

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että YMJ-asetuksen 222 artiklan säännökset otetaan 
käyttöön nopeasti, jotta voidaan puuttua vakaviin markkinoiden vääristymiin;

11. panee tyytyväisenä merkille tuottajajärjestöjen, toimialakohtaisten organisaatioiden ja 
toimijaryhmien pyynnöstä käyttöön otetut laadukasta juustoa ja kinkkua koskevat 
tarjonnan hallintatoimet; kehottaa laajentamaan YMJ-asetuksen säännöksiä, joilla 
sallitaan tarjonnan valvontaa koskevien sääntöjen käyttöönotto, kattamaan kaikki 
suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä 
(SMM) varustetut tuotteet, jotta voidaan saavuttaa parempi tasapaino kysynnän ja 
tarjonnan välillä;

12. pyytää komissiota käymään kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa 
vuoropuhelua maatalous- ja elintarvikeketjun toiminnasta ja pyytää mukauttamaan 
EU:n kilpailupolitiikkaa kaupankäyntiympäristön viimeisimmän kehityksen mukaisesti;

13. pitää myönteisenä epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa 
maatalous- ja elintarvikeketjussa 17. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2019/6334 hyväksymistä, sillä se on tärkeä ensi askel kohti 
toimijoiden välisten oikeudenmukaisten suhteiden takaamista ja sen avulla voidaan 
puuttua neuvotteluvoiman epätasapainoon elintarvikkeiden tuotantoketjussa; kehottaa 
jäsenvaltioita saattamaan direktiivin viipymättä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti edistymistä direktiivin  saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja edistämään parhaiden käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden 
välillä; kehottaa jäsenvaltioita kieltämään muita epäterveitä käytäntöjä ja asettamaan 
entistä korkeampia vaatimuksia;

14. pitää kuitenkin valitettavana, että hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
elintarvikeketjussa koskevan direktiivin soveltamisala ei kata kaikkia tavarantoimittajia, 
koska siinä suljetaan pois ne, jotka eivät ole pk-yrityksiä; pitää valitettavana myös sitä, 
että tappiollista myyntiä ei mainita EU:n tasolla kiellettyjen käytäntöjen luettelossa;

15. on huolissaan kestämättömästä maataloustuotteiden hintojen alentamispaineesta, joka 
johtuu liiallisesta jalostajien tai ostajien voimasta maatalouden toimitusketjun 
loppupäässä; kannustaa komissiota tarkistamaan lähestymistapaansa määräävän 
markkina-aseman väärinkäytön arvioinnissa ja sisällyttämään siihen tapaukset, joissa 
maataloustuotteiden hintoihin kohdistuu kestämättömiä alentamispaineita riippumatta 
siitä, johtavatko ne kuluttajahintojen nousuun vai eivät; katsoo, että kuluttajien 
laajempaan etuun kuuluu viljelijöiden oikeudenmukaisten tulojen tukeminen 

4 EUVL L 111, 25.4.2019, s. 59.
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turvaamalla heidän oikeudenmukainen osuutensa elintarvikeketjussa syntyvästä arvosta, 
jotta varmistetaan taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävä maatalousala;

16. muistuttaa, että YMP:n tuella pyritään muun muassa varmistamaan maatilojen 
kestävyys ja kannustamaan viljelijöitä tuottamaan laadukkaita elintarvikkeita 
kohtuullisin hinnoin; on huolissaan tuottaja- ja myyntihintojen yhä kasvavasta erosta 
elintarvikealalla; kehottaa komissiota yksilöimään ja panemaan täytäntöön tehokkaita 
markkinatoimia, jotta tätä eroa voidaan kaventaa ja jotta voidaan saada aikaan näiden 
kahden hinnan välinen tasapainoinen ja kestävä korrelaatio;

17. panee merkille ostajien yhteenliittymien mahdollisen roolin taloudellisten 
tehokkuusetujen luomisessa maatalous- ja elintarvikeketjussa; korostaa kuitenkin, että 
tämänhetkisen tiedonpuutteen vuoksi ei ole mahdollista arvioida tällaisten ostajien 
yhteenliittymien taloudellisia vaikutuksia toimitusketjun toimintaan; toteaa, että se 
koskee varsinkin mahdollisia strategisia mukautuksia, jotka voivat johtaa kilpailun 
vähenemiseen sekä investointien ja innovoinnin pienempiin marginaaleihin; kehottaa 
komissiota jatkamaan perusteellista analyysiaan ostoyhteenliittymien laajuudesta ja 
vaikutuksista maatalous- ja elintarvikeketjun taloudelliseen toimintaan ja varsinkin 
viljelijöihin, pieniin tuottajiin ja toimittajiin sekä pk-yrityksiin;

18. pitää myönteisenä oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa 
toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten 20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/11505 julkaisemista; panee merkille, että 
komissio on käynnistänyt virallisen kilpailuoikeudellisen tutkimuksen sen 
arvioimiseksi, miten Amazon käyttää riippumattomien vähittäismyyjien arkaluonteisia 
tietoja ja käyttääkö se mahdollisesti väärin asemaansa toisaalta vähittäismyyjänä ja 
toisaalta markkinapaikkana; on huolissaan mahdollisesta samantyyppisestä toiminnasta 
eurooppalaisilla supermarkettien alustoilla; korostaa, että mahdollinen erilainen tai 
syrjivä kohtelu omien merkkien ja muiden vähittäismyynnissä olevien tavaroiden välillä 
voi vääristää kilpailua markkinoilla ja vähentää innovointia sekä tuotteisiin liittyvää 
kuluttajien valinnanvaraa; korostaa, että komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten 
on hoidettava tehtävänsä ja varmistettava, ettei tällaisia tilanteita ei synny;

19. panee tyytyväisenä merkille komission kertomuksen kilpailusääntöjen soveltamisesta 
maatalousalalla; panee merkille, että merkittävä osa maatalousalan 
kilpailulainsäädännön rikkomisista on maataloustuotteiden jalostajien tekemiä, kun taas 
suurin osa valituksista on peräisin viljelijöiltä; kehottaa komissiota valvomaan 
tehokkaasti elintarvikkeiden jalostuksen markkinoilla toimivia yrityksiä;

20. muistuttaa, että on tapahtunut merkittävä horisontaalinen ja vertikaalinen 
rakenneuudistus, joka on johtanut jo ennestään keskittyneiden siementen, 
maatalouskemikaalien, lannoitteiden, eläingenetiikan ja maatalouskoneiden sekä 
jalostus- ja vähittäismyyntialojen keskittymiseen entisestään; kehottaa komissiota 
ottamaan näiden alojen sulautumia arvioidessaan huomioon kuluttajahintoja laajemmat 
vaikutukset; korostaa, että EU:n viljelijöiden, kansalaisten ja ympäristön etuja on 
suojeltava arvioimalla kattavasti ja kokonaisvaltaisesti maatalouden tuotantopanosten 

5 EUVL L 186, 11.7.2019, s. 57.
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toimittajien, myös kasvinsuojeluaineiden tuottajien, sulautumien ja yrityskauppojen 
vaikutuksia maatiloilla;

21. pitää välttämättömänä, että komissio jatkaa EU:n torjunta-aineiden, siementen ja 
ominaisuuksien markkinoiden yksityiskohtaista seurantaa ja seuraa digitalisaation 
vaikutusta maatalousalaan;

22. katsoo, että tuotantokustannukset on otettava täysimääräisesti huomioon, kun hinnoista 
sovitaan tuottajien ja vähittäismyyjien/jalostajien välisissä sopimuksissa, ja hintojen 
olisi myös tarjottava viljelijöille oikeudenmukainen korvaus; korostaa, että 
markkinoiden avoimuutta on lisättävä, jotta hintojen välittyminen toimitusketjussa olisi 
oikeudenmukaisempaa; kehottaa komissiota parantamaan markkinoiden 
seurantakeskuksen tietoja määristä, hinnoista ja marginaaleista erityisesti 
luonnonmukaisen tuotannon alalla; kehottaa komissiota kehittämään sopimusten 
viitteiksi tuotantokustannuksia ja -marginaaleja koskevia indikaattoreita, joissa otetaan 
entistä paremmin huomioon tuotantokustannukset ja saatu korvaus; pyytää komissiota 
varmistamaan selkeät ohjeet arvon jakamisesta toimitusketjussa, jotta mahdollistetaan 
hintojen siirtyminen oikeudenmukaisella tasolla sekä kuluttajille että tuottajille;

23. kehottaa komissiota perustamaan pysyvän EU:n tason tiedotusfoorumin 
riskinhallintavälineistä, jotta viljelijöitä voidaan auttaa selviytymään ilmastoon, 
markkinoiden epävakauteen ja muihin riskeihin liittyvistä epävarmuustekijöistä ja jotta 
sidosryhmät voivat vaihtaa parhaita käytäntöjä, kuten komissio esitti marraskuussa 2017 
antamassaan tiedonannossa elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta;

24. huomauttaa, että suorien tukien suuret erot haittaavat viljelijöiden kestäviä ilmasto- ja 
ympäristöaloitteita ja vääristävät kilpailua EU:ssa; muistuttaa Eurooppa-neuvoston 7. ja 
8. helmikuuta 2013 antamasta sitoumuksesta, jonka mukaan maksut yhdenmukaistetaan 
koko EU:ssa viimeistään vuonna 2013;

25. kiinnittää huomiota viljelijöiden yhä kasvaviin protesteihin ja panee merkille, että yksi 
heidän huolenaiheistaan on vapaakauppasopimusten kumuloituva vaikutus EU:n 
maatalouselintarvikealaan; pohtii tässä yhteydessä, asettavatko vapaakauppasopimukset 
EU:n maatalouselintarvikkeiden tuottajat epäedulliseen kilpailuasemaan, kun otetaan 
huomioon sosiaalisten sekä terveyttä, työelämää, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien normien erot kolmansissa maissa; kehottaa siksi komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uusimman kertomuksensa nykyisten ja tulevien 
kauppasopimusten kumuloituvasta vaikutuksesta; kehottaa soveltamaan 
maataloustuotteisiin vastavuoroisuuden ja sääntöjen noudattamisen periaatteita ja 
suojaamaan haavoittuvia aloja tulevissa sekä käynnissä olevissa kauppaneuvotteluissa 
niin, että varmistetaan kaikkien tarvittavien tarkastusten suorittaminen;

26. katsoo, että kilpailupolitiikassa on puututtava kestävämpien elintarvikejärjestelmien 
kysyntään yleisön keskuudessa, jotta julkishyödykkeiden arvo voidaan ottaa entistä 
paremmin huomioon elintarvikkeiden hinnoittelussa ja jotta samalla voidaan ottaa 
huomioon sosiaalisia ja ympäristökysymyksiä sekä eläinten hyvinvointia koskevat 
huolenaiheet; kehottaa komissiota selventämään tuottajille ja kansallisille 
kilpailuviranomaisille, millä edellytyksillä saman alan toimijoiden välillä voidaan tehdä 
kilpailulainsäädäntöä rikkomatta sopimuksia, joilla pyritään elintarvikkeiden 



AD\1196813FI.docx 9/12 PE643.188v02-00

FI

toimitusketjun kestävyyden parantamiseen , ja kehottaa tunnustamaan näin 
kestävyyssopimusten merkityksen maataloustuotteiden tuotannon parantamisessa niin, 
että samalla hyödytetään kuluttajia ja koko yhteiskuntaa, varsinkin tarkasteltaessa nyt 
uudelleen horisontaalisia ryhmäpoikkeusasetuksia ja niihin liittyviä suuntaviivoja; 
katsoo, että selkeät suuntaviivat ovat erityisen tärkeitä maatalousalalla, kun otetaan 
huomioon alan kohtaamat ympäristöhaasteet ja kestävyysvaatimukset;

27. toteaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on varmistettava politiikan 
johdonmukaisuus maatalouden, ilmastotoimien, ympäristön ja kauppapolitiikan välillä;

28. korostaa, että pellolta pöytään -strategiassa ja unionin kilpailulainsäädännössä on 
tunnustettava alkutuottajien merkittävä panos korkealaatuisten elintarvikkeiden 
tuottamisessa ja julkishyödykkeiden tarjoamisessa yhteiskunnalle, mistä alkutuottajat 
saavat tällä hetkellä riittämättömän korvauksen, ja on pyrittävä kestävyyden 
saavuttamiseen koko elintarvikeketjussa; toteaa, että pellolta pöytään -strategia 
edellyttäisi kaikki unionin politiikanalat käsittävää yhtenäistä menettelyä, jolla turvataan 
oikeudenmukainen kilpailu ja varmistetaan yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille 
yrityksille, ja samalla on otettava huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus 
elintarvikeketjun ja elintarviketurvan toimintaan ja kestävyyteen;

29. suhtautuu myönteisesti käynnissä olevaan vuoden 2012 valtiontukiuudistuspaketin 
toimivuustarkastukseen ja erityisesti maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen ja maa- ja 
metsätalousalan valtiontukea koskevien Euroopan unionin suuntaviivojen, joiden 
soveltaminen päättyy 31. joulukuuta 2020, meneillään olevaan tarkistukseen;

30. katsoo, että julkinen rahoitus on olennaisen tärkeää laajakaistaverkkojen käyttöönoton 
varmistamiseksi maaseudulla ja syrjäisillä alueilla; kehottaa komissiota edistämään ja 
tukemaan julkisen sektorin päätöksentekijöitä, jotta ne selvittäisivät entistä paremmin 
mahdollisuuksia saada julkista tukea noudatettaessa laajakaistaverkkojen nopean 
käyttöönoton julkista tukea koskevia unionin suuntaviivoja, jotta 
laajakaistainfrastruktuurin käyttöönotto nopeutuisi ja helpottuisi ja jotta voitaisiin 
varmistaa, etteivät maaseutualueet jää jälkeen;

31. kehottaa komissiota jättämään valtiontukisääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
erityisesti maatalousalaan sovellettavat verosäännökset, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kannustaakseen viljelijöitä käyttämään vapaaehtoisia säästöjä ennalta 
varautumiseen, jotta voidaan selviytyä paremmin ilmastoon ja terveyteen liittyvien 
riskien lisääntymisestä sekä talouskriiseistä;

32. pitää myönteisenä, että maatalouden vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen 
tarkistus on saatettu päätökseen; huomauttaa, että yksittäisen yrityksen tuen 
enimmäismäärän ja kansallisen ylärajan korottaminen yhdistettynä alakohtaisen ylärajan 
soveltamiseen auttaa maatiloja selviytymään ilmastoon liittyvistä haasteista ja estää 
markkinoiden vääristymisen;

33. suhtautuu myönteisesti sisämarkkinaohjelmaa koskevaan asetusehdotukseen ja 
erityisesti sen avulla tuettaviin elintarvikeketjua koskeviin toimiin, kuten eläinlääkintä- 
ja kasvinsuojelutoimiin, joilla puututaan eläinten ja kasvien terveyteen liittyviin 
kriiseihin; kehottaa neuvostoa ja parlamenttia saattamaan neuvottelut nopeasti 
päätökseen ja hyväksymään asetuksen;
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34. korostaa, että on tärkeää tehdä oikea-aikaisia päätelmiä komission esittämistä kahdesta 
siirtymäasetusehdotuksesta, jotta voidaan välttää viipeitä ja komplikaatioita, jotka 
voisivat johtaa markkinoiden epävakauteen;

35. pitää tärkeänä, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastossa säilytetään 
kaikki toimivalta, joka liittyy YMJ-asetuksen 209 ja 210 artiklan soveltamiseen sekä 
maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden kehittämisen valtiontukeen, millä 
varmistetaan, että näiden kysymysten käsittelyn ja koordinoinnin edellyttämää 
asiantuntemusta on käytettävissä, mikä on tarpeen näiden alojen erityisluonteen vuoksi, 
ja että se vastaa täysin YMP:n tavoitteita sekä sen yhteydessä annettavaa tukea.
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