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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavia 
budjettivaliokuntaa sekä talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

1. pitää myönteisenä monivuotisesta rahoituskehyksestä 27. ja 28. toukokuuta annettua 
muutettua komission ehdotusta ja 27. toukokuuta annettua komission tiedonantoa 
”Euroopan h-hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle” 
(COM(2020)0456) sekä sitä, että ehdotuksessa esitetään, että yhteiselle 
maatalouspolitiikalle (YMP) osoitetaan enemmän rahoitusta kuin edellisessä 
monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessa esitettiin; pitää myönteisenä 
komission ehdotusta väliaikaisista lisävaroista, jotka myönnetään Next Generation EU -
rahaston kautta, mutta korostaa, että vahva monivuotinen rahoituskehys on silti 
ratkaisevan tärkeä; korostaa, että rahoituksen lisääminen edelliseen monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan ehdotukseen verrattuna on olennaisen tärkeää, jotta voidaan 
saavuttaa tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa varten ehdotetut tavoitteet ja päämäärät, 
joihin kuuluvat elintarviketurvan varmistaminen, kohtuullisen elintason varmistaminen 
maanviljelijöille, elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen edistäminen sekä vihreän 
kehityksen ohjelman maataloutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen vahvistamalla 
maatalous- ja elintarvikealan selviytymis- ja palautumiskykyä ja varmistamalla kestävä 
elintarviketuotanto; korostaa, että näiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu hyvin 
rahoitetun yhteisen maatalouspolitiikan lisäksi myös muista monivuotisen 
rahoituskehyksen välineistä, kuten tutkimuksesta, innovointiin tai digitaaliteknologiaan 
investoimisesta ja siitä, että parannetaan maanviljelijöiden ja maatalous- ja 
elintarvikealan mahdollisuuksia käyttää niitä;

2. pitää myönteisenä komission ehdotusta osoittaa Next Generation EU -välineestä 
15 miljardia euroa maaseudun kehittämiseen mutta pitää valitettavana, ettei ole 
ehdotettu, että tästä uudesta välineestä osoitettaisiin määrärahoja yhteisen 
maatalouspolitiikan ensimmäistä pilaria varten, kun otetaan huomioon tarve vahvistaa 
suoria tukia ja tukea alakohtaisille ohjelmille, jotta voidaan auttaa viljelijöitä 
selviytymään covid-19-kriisistä ja noudattamaan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteita;

3. pitää myönteisenä ehdotusta lisätä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston määrärahoja 
32,5 miljardilla eurolla, mukaan lukien Next Generation EU -välineestä osoitettavat 
lisävarat, sekä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin kahden lisäpilarin, eli 
InvestEU-ohjelman mukaisen erityisjärjestelyn ja julkisen sektorin lainajärjestelyn, 
resursseja ja korostaa, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja vihreä siirtymä on 
toteutettava oikeudenmukaisella ja osallisuutta edistävällä tavalla, tieteellisen tiedon 
perusteella ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotta ne onnistuisivat ja niistä olisi 
hyötyä maataloudelle ja maaseutualueille;

4. pitää myönteisenä ehdotusta korottaa Euroopan investointirahaston pääomaa 
1,5 miljardilla eurolla ja korostaa, että on tärkeää parantaa pienten ja keskisuurten 
yritysten, mukaan lukien maatilojen, mahdollisuuksia saada julkista ja yksityistä 
rahoitusta, jotta voidaan tukea vihreiden investointien lisäämistä, 
digitalisointivälineiden kehittämistä ja saatavuutta, nykyaikaistamista ja innovointia, 
joiden avulla maanviljelijät, maatalousala ja maaseutualueet voivat vastata vihreän 
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kehityksen ohjelman tavoitteiden ja pyrkimysten saavuttamisen haasteisiin ja käyttää 
hyväksi niiden tarjoamia mahdollisuuksia;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään tarvittaessa elpymis- ja 
palautumistukivälinettä täydentävän tuen tarjoamiseksi eurooppalaisille 
maanviljelijöille ja osuuskunnille, jotta voidaan vastata johdonmukaisesti haasteisiin, 
jotka johtuvat tarpeesta varmistaa uusien sääntöjen noudattaminen ja sopeutua 
ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin elintarviketuotantoa vaarantamatta ja 
kestävän kehityksen periaatetta kunnioittaen;

6. katsoo, että tarkistettua monivuotista rahoituskehystä ja Next Generation EU -välinettä 
koskevat komission ehdotukset ovat myönteisiä ja osoittavat, että komissio on 
lähentynyt parlamentin kantaa, jonka mukaan EU:n seuraavassa rahoituskehyksessä on 
säilytettävä maataloudelle ja maaseudun kehittämiselle kohdistettavat reaaliset 
määrärahat vähintään nykyisellä tasolla; kehottaa Eurooppa-neuvostoa estämään kaikki 
mahdolliset vähennykset komission viimeisimmissä ehdotuksissa esitettyihin 
maataloutta ja maaseudun kehittämistä varten varattuihin määrärahoihin; vaatii, että 
vihreään siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet, mukaan lukien Pellolta pöytään -
strategian ja biodiversiteettistrategian tavoitteiden saavuttaminen, rahoitetaan 
lisävaroilla ja uusilla EU:n omilla varoilla; toteaa, että Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaan kuuluvia lisätoimenpiteitä ei saa rahoittaa yhteisen maatalouspolitiikan 
nykyisen rahoituksen kustannuksella;

7. korostaa komissiolle, että maatalouden vihreällä siirtymällä on varmistettava 
tasapainoinen lähestymistapa kestävyyden kolmen ulottuvuuden eli sosiaalisen, 
ympäristöön liittyvän ja taloudellisen ulottuvuuden suhteen; korostaa Pariisin 
sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan merkitystä, sillä siinä vahvistetaan 
elintarviketurvan suojelun olevan keskeinen painopiste pyrittäessä sopeutumaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin;

8. panee merkille komission tiedonannon Kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta 
(COM(2020)0021), mutta korostaa, että siinä ehdotettujen elementtien, kuten 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, toteuttaminen riippuu täysin kunnianhimoisen 
monivuotisen rahoituskehyksen sopimisesta; ilmaisee syvän huolensa siitä, että unionin 
talousarviovarojen aikaistettu käyttäminen covid-19-pandemiasta aiheutuneiden uusien 
rahoitustarpeiden kattamiseksi voi johtaa rahoituksen puutteeseen tulevina 
ohjelmavuosina, mikä vaikuttaisi maatalousalan valmiuksiin saavuttaa Pellolta pöytään 
-strategian ja biodiversiteettistrategioiden tavoitteet, sillä EU:n maanviljelijöiden saama 
tuki vähenisi, mikä olisi erityisen vahingollista, jos näiden oletetaan noudattavan 
vihreän kehityksen ohjelman uusia ja tiukkoja velvoitteita; korostaa, että kestävyyteen 
siirtymisen on oltava tasapuolista, oikeudenmukaista ja vastuullista ja siihen on otettava 
mukaan talous- ja sosiaalisektori kokonaisuudessaan, jotta voidaan välttää 
maatalousalaan kohdistuvat kohtuuttomat paineet;

9. panee merkille, että Kestävä Eurooppa -investointiohjelma perustuu jossain määrin 
yksityisiin investointeihin, jotka todennäköisesti vähenevät covid-19-pandemian 
jälkeisinä vuosina, ja siksi vahva monivuotinen rahoituskehys on entistäkin tärkeämpi;

10. toteaa, että EU:n maatalous on maailman ainoa merkittävä järjestelmä, joka on 
vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä (20 prosentilla vuodesta 1990 lähtien);
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11. korostaa, että eri alueiden ja jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat ja 
kehitysmahdollisuudet on otettava huomioon kansallisten suunnitelmien laatimisessa, 
rahoituksen kohdentamisessa ja pitkän aikavälin rahoitusnäkymissä;

12. pyytää komissiolta, ettei valtiontukia koskevien sääntöjen ja kilpailusääntöjen 
muutoksilla vahingoiteta yhteisen maatalouspolitiikan yhtenäisyyttä;

13. muistuttaa, että nykyaikaistetulla ja kestävällä yhteisellä maatalouspolitiikalla edistetään 
merkittävästi EU:n yleisten ja kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
varmistetaan elintarviketurva ja että merkittävällä osalla yhteistä maatalouspolitiikkaa 
tuetaan ilmastoon liittyvien tavoitteiden saavuttamista; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja tarkalleen ottaen osoitetaan ympäristö- ja ilmastotavoitteita ja -
vaatimuksia varten; korostaa, että näiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu suurelta 
osin siitä, osoitetaanko niille riittävästi määrärahoja tulevissa talousarvioissa; toteaa 
näin ollen, että vihreän kehityksen ohjelman ja Pellolta pöytään -strategian 
täytäntöönpano ei saa alentaa tavoitteitamme, joihin kuuluu erityisesti kestävän 
toimeentulon takaaminen maanviljelijöille, ja korostaa, ettei maanviljelijöille 
myönnettävää rahoitusta voi vähentää ja samalla esittää näille suurempia vaatimuksia; 
odottaa mielenkiinnolla neuvoston kanssa käytäviä rakentavia neuvotteluja tulevasta 
yhteisestä maatalouspolitiikasta yhteisymmärrykseen pääsemiseksi ja 
suunnitteluvarmuuden tarjoamiseksi EU:n tuottajille ja korostaa, että lainsäädäntövallan 
käyttäjien työ perustuu komission uudistusehdotukseen eikä kyseistä ehdotusta saisi 
muuttaa tai peruuttaa tässä vaiheessa;

14. toteaa, että Kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta annetussa komission 
tiedonannossa (COM(2020)0021) todetaan, että maataloudessa tarvitaan merkittäviä 
investointeja, erityisesti biodiversiteetin köyhtymisen ja ympäristön pilaantumisen 
kaltaisiin laajempiin ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi; korostaa kuitenkin, että 
komission mukaan nämä ovat varovaisia arvioita, koska ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä ekosysteemien ja biodiversiteetin ennallistamista tai säilyttämistä 
koskevien investointitarpeiden tarkkaan arvioimiseen ei ole riittävästi tietoja;

15. viittaa kriisejä kestävään uusiutuvien raaka-aineiden ja uusiutuvan energian kotimaiseen 
tuotantoon ja kehottaa perustamaan puurakennusohjelman ja kunnostusohjelman, joissa 
kiinnitetään erityishuomiota kotimaisten uusiutuvien raaka-aineiden sekä kestävien 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön, jotta EU:n biotalousstrategia voidaan panna 
täytäntöön ja sen toteuttamista voidaan jatkaa sitkeästi;

16. kehottaa kompensoimaan kasvavia ympäristövaatimuksia aina taloudellisesti; 
huomauttaa, että yksipuoliset ehdot eivät hyödytä Euroopan maataloutta eivätkä 
ympäristöä, jos ne johtavat eurooppalaisen elintarviketuotannon siirtämiseen kolmansiin 
maihin;

17. korostaa tarvetta valvoa sukupuolten tasa-arvon yleisen periaatteen toteutumista 
yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteissä, joilla pyritään saavuttamaan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet, jotta voidaan taata, että naisviljelijät otetaan mukaan 
ekologiseen siirtymään;

18. huomauttaa, että viimeaikainen covid-19-pandemia on osoittanut, kuinka strategisen 
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tärkeässä asemassa maatalous on turvallisten, korkealaatuisten ja kohtuuhintaisten 
elintarvikkeiden tuottamisessa ja elintarvikekriisin välttämisessä; korostaa ”keskeisten 
työntekijöiden” ratkaisevaa asemaa maataloudessa ja elintarvikkeiden jalostuksessa 
kriisin aikana ja vaatii, että näille työntekijöille on tarjottava asianmukaiset ja turvalliset 
työolot; vaatii, ettei EU:n maanviljelijöiden ponnisteluja elintarvikkeiden tuottamiseksi 
kestävämmällä tavalla saa horjuttaa tuomalla tuotteita kolmansista maista, jotka eivät 
noudata EU:n elintarviketurvallisuutta, ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia 
koskevia normeja eivätkä sosiaalinormeja; toteaa, että covid-19-kriisistä on tärkeää 
ottaa oppia erityisesti strategisilla aloilla;

19. katsoo, että vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan tasolla 
ja niiden edistämiseksi kansainvälisellä tasolla komission on toteutettava 
maataloustuotteiden tuontitulleja koskeva arviointi ja ehdotettava niiden maiden tullien 
korottamista, jotka eivät ole soveltaneet oman maansa maataloustuottajiin normeja ja 
vaatimuksia, jotka ovat verrattavissa EU:n vastaaviin, tai eivät ole varautuneet sellaisten 
soveltamiseen lähitulevaisuudessa;

20. pitää myönteisenä Pellolta pöytään -strategiassa asetettua tavoitetta laatia kestäviä 
elintarvikehankintoja koskevat pakolliset vähimmäiskriteerit ja sovittaa julkisten 
varojen käyttö yhteen vihreän kehityksen ohjelman kanssa; vaatii ottamaan 
ravitsemukseen ja terveyteen liittyvät huolenaiheet paremmin huomioon 
elintarvikkeiden julkisissa hankinnoissa;

21. korostaa, että on tärkeää rahoittaa sellaista tukimusta ja innovointia, jolla pyritään 
yksilöimään vaihtoehtoisia vihreän siirtymän teknologioita, ja katsoo, että niiden on 
oltava kaikkien maanviljelijöiden, myös pienviljelijöiden, saatavilla;

22. kehottaa komissiota takaamaan riittävät toimenpiteet herkkien maataloustuotteiden 
suojelemiseksi ulkoiselta kilpailulta ja toteaa, että samalla kuluttajille on osoitettava 
selvästi EU:n elintarviketuotannon korkeat normit;

23. korostaa, että yhteisen maatalouspolitiikan kokonaismäärärahojen lisäksi tarvitaan 
lisävaroja covid-19-kriisistä tai muista kriisitilanteista johtuviin maanviljelijöiden 
tarpeisiin;

24. kehottaa komissiota varmistamaan, että sekä Pellolta pöydälle -strategian että tulevan 
ilmastopolitiikan yhteydessä tunnustetaan eurooppalainen maatalous järjestelmän 
kannalta merkittäväksi alaksi ja että vakauttavana tekijänä toimiva huoltovarmuus 
otetaan riittävästi huomioon ja pidetään aina mielessä.
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