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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, että vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen uuden 
otsakkeen 3 tarkistettua enimmäismäärää koskevassa ehdotuksessa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) tärkeimpiä menoluokkia, kuten suoria tukia, 
markkinatoimenpiteitä ja maaseudun kehittämistä, todennäköisesti leikataan vuonna 
2021; palauttaa mieliin aiemmat päätöslauselmansa, joissa kehotettiin säilyttämään 
YMP:n rahoitus vähintään nykyisellä tasolla;

2. panee merkille, että maatalouden maksusitoumusmäärärahat ovat 55 182 miljoonaa 
euroa ja maksumäärärahat 54 879,9 miljoonaa euroa; on huolissaan Euroopan 
maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) määrärahojen jyrkästä vähenemisestä 
(-3 231 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja -3 215 miljoonaa euroa 
maksumäärärahoina) verrattuna varainhoitovuoden 2020 talousarvioon; panee merkille, 
että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 15 002,9 miljoonaan euroon (+ 2,1 prosenttia) ja 
maksumäärärahoja 14 715 miljoonaan euroon (+ 12,2 prosenttia) varainhoitovuoden 
2020 talousarvioon verrattuna; panee merkille 753,9 miljoonan euron nettosiirron 
maataloustukirahastosta maaseuturahastoon;

3. kehottaa neuvostoa antamaan unionille mahdollisuuden täyttää sitoumuksensa 
tarjoamalla riittävästi rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle elintarvikehuollolle, 
ilmastotoimille, ympäristönsuojelulle sekä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille ja 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, joista maatalousalan on saatava merkittävää 
hyötyä, jotta se voi saavuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet; toteaa, 
että lisääntyneet kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää rahoitusta; kiinnittää 
huomiota siihen, että covid-19-kriisi on korostanut unionin elintarviketuotannon ja 
-tarjonnan merkitystä; muistuttaa, että elintarviketurva ja elintarvikeketjun kestävyys 
edellyttävät investointeja ja tukea viljelijöille ja pienille ja keskisuurille yrityksille 
maaseutualueilla;

4. pyytää komissiota, kun se tarkistaa talousarvioesitystä oikaisukirjelmällä, sitoutumaan 
mukauttamaan lukujaan, jotta voidaan puuttua markkinakriisiin tietyillä keskeisillä 
aloilla, joihin covid-19-kriisi on vaikuttanut kielteisesti;

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitoiminnan tukemisessa maatalouselintarvikealalla ja biotaloudessa, mikä on 
olennaisen tärkeää siirryttäessä hiilidioksidipäästöttömään talouteen korvaamalla 
fossiilisia tuotteita.


