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Arvoisa puheenjohtaja Van Overtveldt

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa 
menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 
22. tammikuuta 2020 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta käsitteli asiaa 26. maaliskuuta kirjallisella 
menettelyllä. Se päätti pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

(allekirjoitus) Norbert Lins
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EHDOTUKSET

A. ottaa huomioon, että vuoden 2021 on määrä olla seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ensimmäinen täytäntöönpanovuosi ja että komissio ehdottaa uutta 
talousarviorakennetta; 

B. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tarkistamista kolmella erillisellä lainsäädäntöehdotuksella ja että uudistettu YMP ei 
lähes varmasti tule voimaan vuonna 2021;

C. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut asetusta tiettyjen siirtymäsäännösten 
vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea 
varten niiden varojen ja niiden soveltamisen osalta vuonna 2021;

D. ottaa huomioon, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen ala muodostaa edelleen 
suurimman osan talousarvion menoista, koska toisin kuin useimmilla muilla aloilla, 
unionin tason menot korvaavat suurelta osin kansalliset menot; pitää olennaisen 
tärkeänä varmistaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman seurauksena 
maatalousalalle asetettavia uusia vaatimuksia tuetaan talousarviosta riittävillä 
lisämäärärahoilla;

1. kehottaa komissiota ehdottamaan talousarviorakennetta, joka on yhtenäisyyden, 
yleiskatteisuuden, vuotuisuuden, erittelyn ja erityisesti avoimuuden ja moitteettoman 
varainhoidon yleisten periaatteiden mukainen, jotta parlamentti voi käyttää 
täysimääräisesti valvontavaltaansa; kehottaa siksi komissiota ehdottamaan riittävän 
yksityiskohtaista maatalouden ja maaseudun kehittämisen talousarviorakennetta 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen tapaan;

2. panee merkille, että YMP:llä on yhdessä unionin muiden politiikkojen kanssa tärkeä 
rooli vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa;

3. muistuttaa parlamentin kannasta, jonka mukaan YMP:n talousarvio olisi säilytettävä 
vähintäänkin nykyisellä tasolla, erityisesti kun otetaan huomioon uudet vaatimukset, 
joita sen suhteen esitetään unionin ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden edistämiseksi 
Pariisin sopimuksen mukaisesti ja myös elintarviketurvan, talouskasvun, alueellisen ja 
sosiaalisen tasapainon, terveys- ja talouskriisien, epävakauden tai sulkemisen 
uhkaamien markkinoiden sekä muiden elintarviketurvaan vaikuttavien tekijöiden osalta;

4. kehottaa komissiota ottamaan vuoden 2021 talousarvioesitystä koskevassa 
ehdotuksessaan ja sen jälkeen annettavassa muutossäädöksessä huomioon vuotta 2021 
koskevista siirtymätoimenpiteistä saavutettavan poliittisen yhteisymmärryksen tulokset 
(COM(2019)0581, 2019/0254 (COD)); kehottaa lisäksi jäsenvaltioita kohdentamaan 
oikea-aikaisesti riittävästi resursseja unionille raportoitujen tietojen ja indikaattoreiden 
laadun jatkuvaan parantamiseen, jotta voidaan noudattaa täysimääräisesti tuloksiin 
keskittyvän talousarvion politiikkaa; vaatii tietojen ja indikaattoreiden korkeaa laatua, 
jotta YMP:tä voidaan arvioida asianmukaisesti;



AL\1200962FI.docx 3/3 PE648.511v01-00

FI

5. kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan maatalousalan edessä olevaan väestörakenteen 
muutokseen ja sukupolvenvaihdoksen tarpeeseen ja vaatii lisäksi toteuttamaan riittävästi 
tukitoimia nuorille viljelijöille ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
maaseutualueilla;

6. edellyttää yhä, että kaikki unionin talousarvion tulot, jotka ovat peräisin 
käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista tai maatalousalalla aiemmilta vuosilta 
sääntöjenvastaisuuksien vuoksi maksetuista palautuksista, jäävät tämän toimialan 
piiriin;

7. muistuttaa, että merkittävä osa Euroopan horisontti -ohjelman varoista on osoitettava 
maatalous- ja elintarvikealalle, erityisesti osana laajempaa ”maatilalta pöytään” 
-strategiaa; on vakuuttunut tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin merkityksestä tällä 
alalla ja pitää tärkeänä varmistaa, että tutkimuksen ja innovoinnin tulokset ulottuvat 
maatiloille; tukee ohjelman määrärahojen lisäämistä, jotta voidaan varmistaa turvalliset 
ja korkealaatuiset elintarvikkeet ja innovatiiviset maatalouden muodot unionissa;

8. pyytää jatkuvaa tukea käynnissä oleville ja uusille pilottihankkeille ja 
valmistelutoimille.


