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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että maatalouden tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat biologisesta 
monimuotoisuudesta, joka takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän aikavälin 
kestävyyden; korostaa lisäksi, että maanviljely on luonut suuren osan biologisesta 
monimuotoisuudesta kaikkialla Euroopassa ja että sen säilyminen riippuu 
maatalousmaan aktiivisen hoidon jatkumisesta;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian korkeaan 
tavoitetasoon, kun pyritään pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla tasoilla ja edistää tutkimuksen ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämistä biologisen monimuotoisuuden häviämisen estämiseksi; 
korostaa, että viljelysmaiden biologisen monimuotoisuuden jatkuva väheneminen on 
tosiasia ja että tämän suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita toimia;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen, elintarviketurvaan ja hintoihin, 
sekä mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että paikallinen maataloustuotanto korvataan tuonnilla;

4. katsoo, että biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen on keskeinen 
yhteiskunnallinen tavoite ja se edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua ja kaikkien, 
erityisesti niiden, joihin toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten maatalousväestön, 
tehokasta osallistumista yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään maatalousväestön 
tietämystä ja kokemusta ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on ratkaisevan tärkeää 
strategian menestyksekkään täytäntöönpanon kannalta;

5. korostaa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän arkkitehtuurin 
osatekijöiden potentiaalia edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä kestävämpiin 
maatalousjärjestelmiin elintarvikkeiden tuottamiseksi ja luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, että jäsenvaltioiden on varmistettava sellaisten 
toimien oikea-aikainen kehittäminen ja käyttöönotto, joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti;

6. korostaa, että maatalousmaisemien monipuolisten maisemapiirteiden säilyttäminen ja 
ennallistaminen on tärkeää niiden biologisen monimuotoisuuden, pölyttäjien ja 
luonnollisen biologisen tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
YMP:n strategiasuunnitelmissaan tarvittavat toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, jonka 
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mukaan vähintään 10 prosenttia monimuotoisista alueista hyödyttää biologista 
monimuotoisuutta, edistetään elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja maksimoidaan 
siten biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät mahdollisuudet;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että luonnonmukainen maatalous tunnustetaan vahvaksi 
osatekijäksi EU:n tiellä kohti kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; korostaa, että 
luonnonmukaisen elintarviketuotannon kehittämistä on täydennettävä tutkimuksella, 
innovoinnilla ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja toimitusketjun kehittämisellä 
sekä toimenpiteillä, joilla edistetään luonnonmukaisten elintarvikkeiden kysyntää ja 
varmistetaan sekä luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden vakaus että 
oikeudenmukaiset korvaukset viljelijöille;

8. korostaa kestävän metsänhoidon merkitystä metsäekosysteemien terveydelle ja 
pitkäikäisyydelle sekä metsien monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; korostaa 
peltometsäviljelyn mahdollisuuksia parantaa ja edistää ekosysteemipalveluja ja 
viljelysmaiden biologista monimuotoisuutta ja samalla parantaa maatilojen tuottavuutta;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -välineiden merkitystä maataloustuotannon vakauden 
ja viljelijöiden tulojen kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka edistystä on tapahtunut, 
kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on vähennettävä huomattavasti; 
korostaa integroidun torjunnan keskeistä roolia torjunta-aineriippuvuuden 
vähentämisessä ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että sitä sovelletaan ja sen 
täytäntöönpanoa arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että viljelijät tarvitsevat 
laajemman valikoiman kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä sekä tehostettuja 
koulutus- ja neuvontajärjestelmiä;

10. pitää valitettavana, että maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän tiettyihin 
viljelykasveihin, lajikkeisiin ja genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien monimuotoisuuden ja rikkauden edistämiseksi ja 
paikallisten geenivarojen säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota ratkaisuja, joiden 
avulla voidaan vastata edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.


