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Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
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PÖYTÄKIRJA
Kokous 26. toukokuuta 2020 klo 10.00–12.00 ja 18.00–18.45

BRYSSEL 

AGRI-valiokunnan jäsenet, komissio ja neuvosto osallistuivat etäyhteyden välityksellä

Puheenjohtaja Norbert Lins avasi kokouksen tiistaina 26. toukokuuta 2020 klo 10.04.

1. Esityslistan hyväksyminen AGRI_OJ(2020)0526_1

Esityslistaluonnos hyväksyttiin.

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

Ei ollut.

*** Etä-äänestys ***

3. EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Valmistelija:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Vastaava:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Tarkistusten hyväksyminen
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*** Etä-äänestys päättyy ***

4. Keskustelu maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (AGRI) 
pääjohtajan Wolfgang Burtscherin kanssa

Puheenvuorot: Norbert Lins, Wolfgang Burtscher (AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Ulrike Müller, Ivan David, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Luke 
Ming Flanagan, Anne Sander, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Simone Schmiedtbauer, Eric Andrieu, Mairead McGuinness, 
Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Mara Bizzotto, Irène Tolleret, Balázs Hidvéghi

Kokous keskeytettiin klo 11.20, jonka jälkeen pidettiin koordinaattoreiden kokous suljetuin 
ovin.

* * *

5. Koordinaattoreiden kokous

Koordinaattoreiden kokous pidettiin suljetuin ovin. Valiokunta hyväksyi koordinaattoreiden 
päätökset kokouksessaan 26. toukokuuta 2020.

* * *

Kokousta jatkettiin klo 18.04 puheenjohtaja Norbert Linsin johdolla.

6. Puheenjohtajan ilmoitukset
Äänestystuloksen ilmoittaminen
Etä-äänestyksen avaaminen: lopullinen äänestys lausunnosta sellaisena kuin se on muutettuna

*** Etä-äänestys ***

7. EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Valmistelija:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Vastaava:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

Päätös: Lausuntoluonnos hyväksyttiin muutettuna äänin 31 puolesta, 13 vastaan 
ja 4 tyhjää.

*** Etä-äänestys päättyy ***

8. Siirtymäsäännökset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston 
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(maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Esittelijä:
Elsi Katainen (Renew)

Vastaava:
AGRI

Lausunto:
DEVE Päätös: ei lausuntoa
BUDG Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT Päätös: ei lausuntoa
ENVI Päätös: ei lausuntoa
REGI Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (työjärjestyksen 74 artiklan 3 kohta)

Päätös: Selonteko valiokunnalle

Puheenvuorot: Norbert Lins, Elsi Katainen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Petri Sarvamaa, 
Álvaro Amaro, Daniel Buda

9. AGRI-valiokunnan koordinaattoreiden 26. toukokuuta 2020 pidetyssä 
kokouksessa annettujen suositusten hyväksyminen

1. KESKUSTELU ESITTELIJÖIDEN KANSSA YHTEISTÄ 
MAATALOUSPOLITIIKKAA KOSKEVISTA LAINSÄÄDÄNTÖEHDOTUKSISTA 
– SEURAAVAT VAIHEET 

Tulos: YMP-asiakokonaisuuksien esittelijät kertoivat koordinaattoreille kunkin 
asiakokonaisuuden edistymisestä. Tavoitteena on äänestää niistä 
täysistunnossa lokakuussa 2020.

2. MIETINTÖJEN JAKAMINEN

2.1. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto): 
erityistoimenpiteet, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea 
maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena – 2020/0075(COD)

Päätös: Lins toimii esittelijänä asiassa, johon sovelletaan kiireellistä käsittelyä, ja 
yhteyshenkilöiden olisi edelleen pyrittävä löytämään yhteisymmärrys tarkistuksista 
täysistuntoa varten.

2.2. Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja 
Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuus – 2020/0053(COD)

Päätös: Asiakokonaisuus annettiin ECR-ryhmälle (3 pistettä).

3. LAUSUNTOJEN JAKAMINEN
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3.1. DEVE – Uusi EU–Afrikka-strategia – kestävää ja osallistavaa kehitystä edistävä 
kumppanuus – 2020/2041(INI)

Päätös: Lausunto annettiin GUE-ryhmän laadittavaksi (1 piste).

3.2. ITRE – Euroopan uusi pk-yritysstrategia

Päätös: Lausunto annettiin S&D-ryhmän laadittavaksi (1 piste).

3.3. ITRE – Euroopan datastrategia

Päätös: Lausunto annettiin PPE-ryhmän laadittavaksi (1 piste).

4. KESKUSTELU KAHDESTA DELEGOIDUSTA SÄÄDÖKSESTÄ

Tulos: Sanders selosti koordinaattoreille tämänhetkisen tilanteen kahden hedelmiä, 
vihanneksia ja viiniä koskevan delegoidun säädöksen osalta.
Koordinaattorit päättivät painostaa edelleen komissiota, jotta se antaisi vastauksen 
kirjeisiin. Sillä välin päätettiin aloittaa menettely, jolla vastustetaan asetuksen EU N:o 
1308/2013 219 artiklaan perustuvaa 30. huhtikuuta 2020 annettua delegoitua 
säädöstä, riippuen siitä, onko komissio valmis parantamaan kyseistä delegoitua 
säädöstä. Koordinaattorit päättivät myös aloittaa vastustamatta jättämistä 
varhaisessa vaiheessa koskevan menettelyn asetuksen EU N:o 1308/2013 53 artiklaan 
perustuvan 4. toukokuuta 2020 annetun delegoidun säädöksen osalta Sanderin 
pyynnön mukaisesti.

5. PYYNNÖT VALIOKUNNAN TULEVIEN KOKOUSTEN ESITYSLISTALLE 
OTETTAVISTA KOHDISTA

5.1. AGRI-valiokunnan parlamenttien välisen valiokuntakokouksen lykkääminen 

Päätös: Koordinaattorit päättivät siirtää tapahtuman vuoteen 2021.

5.2. Yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimus vähittäiskauppojen yhteenliittymistä 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimitusketjuissa

Päätös: Koordinaattorit päättivät lisätä tämän kohdan jonkin AGRI-valiokunnan kesätauon 
jälkeen pidettävän kokouksen esityslistalle.

6. MUUT TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAKIRJAT

Päätös: Liitteen I sisältämät asiakirjat eivät edellytä toimenpiteitä.

7. TIEDOKSI

7.1. Jäsennelty vuoropuhelu komission kanssa:

Parlamentin ja komission välillä käydään joka vuosi jäsenneltyä vuoropuhelua näiden kahden 
toimielimen välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen liitteen IV mukaisesti. Tämän 
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jäsennellyn vuoropuhelun puitteissa valiokunnat keskustelevat niiden toimivaltaan kuuluvista 
asioista vastaavan komission jäsenen (tai jäsenten) kanssa komission nykyisen työohjelman 
täytäntöönpanon edistymisestä sekä painopisteistä, jotka on otettava huomioon komission 
seuraavan vuoden työohjelmassa.

Valiokuntien puheenjohtajakokous toimittaa puheenjohtajakokoukselle kesäkuussa 
vuoropuhelua koskevan yhteenvetokertomuksen, johon perustuva Euroopan parlamentin 
päätöslauselma hyväksytään heinäkuussa. Yhteenvetokertomuksen valmistelemiseksi 
valiokuntien olisi raportoitava käymiensä keskustelujen tuloksista ja ilmoitettava rajattu 
määrä keskeisiä lainsäädännöllisiä tavoitteita, jotka ne haluaisivat sisällyttää komission 
vuoden 2021 työohjelmaan (enintään 10 keskeistä viestiä).

Ottaen huomioon koronaviruksen leviämisestä johtuvat kokouksiin ja valiokuntien toimintaan 
kohdistuvat rajoitukset valiokuntien puheenjohtajakokous päätti poikkeuksellisesti, että 
valiokunnat voivat tänä vuonna järjestää keskustelut komission jäsenten kanssa myös 
kirjallisessa muodossa. AGRI-valiokunnan puheenjohtaja päätti poikkeuksellisen tilanteen 
vuoksi käyttää tällä kertaa kirjallista menettelyä.

Jotta valiokunnat voisivat käsitellä asianmukaisesti komission jäseniltä saatuja kirjallisia 
vastauksia ja ottaen huomioon myös komission vuoden 2020 työohjelmaan kaavaillun 
muutoksen, jonka varapuhemies Šefčovič vahvisti valiokuntien puheenjohtajakokouksessa 
23. huhtikuuta, määräaikaa valiokuntien osuuksien lähettämiselle valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle pidennettiin 2. kesäkuuta asti (alun perin 
määräajaksi oli vahvistettu 20. toukokuuta).

AGRI-valiokunnan osuuteen olisi sisällytettävä keskeiset viestit sekä AGRI- että 
SANTE-pääosastoille (enintään 10 keskeistä viestiä komissiolle – pyyntöjä, muistutuksia sekä 
tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden ilmaisuja). Sihteeristö laati komission jäseniltä saatujen 
vastausten perusteella luonnoksen AGRI-valiokunnan osuudeksi, ja se toimitettiin poliittisille 
ryhmille. Lopullisesta luonnoksesta sovittiin poliittisten neuvonantajien ja sihteeristön välillä 
käytyjen sähköpostikeskustelujen perusteella.

AGRI- valiokunnan osuus annettiin koordinaattoreille tiedoksi liitteessä II, ja se lähetetään 
valiokuntien puheenjohtajakokoukselle 2. kesäkuuta mennessä.

7.2. AGRI-valiokunnan päivitetty kokouskalenteri

AGRI-valiokunnan päivitetty vuoden 2020 kalenteri, johon on merkitty mahdolliset 
valiokunnan kokoukset kesä- ja heinäkuussa, annettiin koordinaattoreille tiedoksi liitteessä III.

7.3. Uudet mittarit

Jotta koko hallinnon tasolla voidaan ottaa käyttöön tehokas ja yhdenmukainen tapa mitata 
tuloksellisuutta, pääsihteerin projektinhallintatoimisto on alkanut kerätä kaikista parlamentin 
hallinnon yksiköistä mittareita, joilla mitataan asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Näiden 
indikaattoreiden avulla pääsihteerin ja johdon olisi voitava mitata edistymistä strategisten 
tavoitteiden saavuttamisessa ja havaita keskipitkän ja pitkän aikavälin suuntauksia 
tuloksellisuudessa. 
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Tuottavuusmittareiden kuukausittainen keruu alkoi tammikuun tietojen toimittamisesta, ja sitä 
jatketaan edelleen niin, että kunkin kuukauden tiedot on toimitettava seuraavan kuukauden 
15. päivään mennessä. Projektinhallintatoimisto automatisoi tiedonkeruun mahdollisuuksien 
mukaan käyttäen olemassa olevia tietokantoja (esim. kvantitatiiviset tiedot valiokuntien 
sihteeristöiltä saadaan ITERistä tai AT4AM:stä). Jos tietoja ei teknisistä syistä voida siirtää 
automaattisesti, yksiköt koodaavat ne erityisen käyttöliittymän kautta. Asiakastyytyväisyyttä 
mitataan myös kyselytutkimuksilla, joiden kysymykset koskevat suoritettujen palvelujen 
seuraavia ominaisuuksia: laatu, aika, yhteistyö ja innovaatio.

8. MUUT ASIAT

8.1. AGRI- ja SANTE-pääosastojen pääjohtajat esittelevät Pellolta pöytään -strategian

Tulos: Koordinaattorit päättivät kutsua AGRI- ja SANTE-pääosastojen pääjohtajat 
esittelemään Pellolta pöytään -strategiaa AGRI-valiokunnan kokouksessa 
11. kesäkuuta.

***

LIITE I

6.1. Italian kansallisen parlamentin kannanotto, joka koskee siirtymäsäännöksiä Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan 
maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021

6.2. Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle: Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden 
toimeenpanoviraston, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan 
toimeenpanoviraston, innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston, koulutus-, 
audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanoviraston, tutkimuksen toimeenpanoviraston 
ja Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston arviointi – COM(2020)184, 
SWD(2020)73, SWD(2020)74, SWD(2020)75, SWD(2020)76, SWD(2020)77, 
SWD(2020)78.

6.3. Päätöslauselmaesitys erityisen rahaston perustamisesta Euroopan viinialan 
rahoittamiseksi ja tukemiseksi covid-19-kriisin aiheuttamien tappioiden johdosta – 
Elena Lizzi, Marco Campomenosi – B9 0153/2020

6.4. Ranskan parlamentin lausunto, jossa kehotetaan vahvistamaan YMP:n 
poikkeustoimenpiteitä covid-19-pandemian seurausten huomioon ottamiseksi sekä 
vahvistamaan YMP:n tavoitteiden objektiivinen ensisijaisuus unionin 
kilpailusääntöihin nähden

6.5. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja 2019 Annual Burden Survey – The 
European Union's efforts to simplify legislation – SWD(2020)81

6.6. Ranskan senaatin lausunto eurooppalaisesta ilmastolaista 

file://epadesres/LEG_ACTS_AGRI/AGRI/PV/1207/epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0074
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0075
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0076
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0077
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0078
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0153
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0081
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
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6.7. Ehdotus neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä 
tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa unionin puolesta esitettävästä 
kannasta erosopimuksen muuttamista koskevan päätöksen hyväksymiseen – 
COM(2020)195

6.8. ESIR-investointikomitean toukokuussa 2020 tekemät päätökset ja raportointi 
ESIR-sopimuksen muuttamisesta 

6.9. ESIR-investointikomitean päätökset – hankkeet, jotka olivat aiemmin 
luottamuksellisuutta koskevan sopimuksen alaisia

6.10. Itävallan liittoneuvoston EU-asioista vastaavan valiokunnan istunnossa 6. toukokuuta 
2020 hyväksytty perusteltu lausunto asiakirjasta COM(2020)80 final (eurooppalainen 
ilmastolaki)

***

LIITE II

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

komission jäsenen Janusz Wojchiechowskin osalta (maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosaston asiat):

1. panee merkille komission kriisiin reagoimista varten hyväksymän 
covid-toimenpidepaketin oikeansuuntaisena ensimmäisenä vähimmäistoimenpiteenä, 
jolla tunnustetaan viljelijöiden keskeinen rooli elintarviketurvan ja terveellisen 
ympäristön varmistamisessa kansalaisillemme; pitää erittäin valitettavana, että kaikki 
nämä toimenpiteet sekä erittäin alhainen rahoitusosuus eivät yhdessä riitä läheskään 
auttamaan nykyisten vaikeuksien koettelemia viljelijöitä ja varmistamaan, että 
elintarvikeala säilyy kestävänä ja tehokkaana; kehottaa lisäämään tukea, jotta 
eurooppalaiset viljelijät voivat selvitä välittömistä ongelmista ja jatkaa keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä olennaisen tärkeää työtään ravitsevan ja kestävän ruoan tuottajina;

2. on tyytyväinen siihen, että nykyisten suorien tukien ja markkinavälineiden merkitys on 
yleisesti ottaen vahvistettu vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä koskevissa ehdotuksissa 
muutamin muutoksin, ja erityisesti uuteen autonomiseen kriisivaraukseen, joka on 
suunniteltu tehokkaammaksi; kehottaa toteuttamaan uuden YMP:n puitteissa laajan 
valikoiman toimenpiteitä, joilla tuetaan viljelijöitä siirtymisessä kestävämpään 
maatalouteen, jossa käytetään vähemmän tuotantopanoksia ja enemmän innovatiivisia ja 
vaihtoehtoisia viljelytapoja; on tyytyväinen komission aikomukseen yksinkertaistaa 
YMP:tä; 

3. panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen esittää tarkistettu monivuotista 
rahoituskehystä koskeva ehdotus tietoisena siitä, että ennennäkemättömästä 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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covid-19-kriisitilanteesta huolimatta elintarvikkeiden riittävyys on turvattu EU:n 
kansalaisille maanviljelijöidemme ja elintarviketeollisuutemme ansiosta; kehottaa 
komissiota vaatimaan YMP:n määrärahojen lisäämistä tai ainakin niiden säilyttämistä 
nykyisellä tasolla ja katsoo, että samalla on kannustettava viljelijöitä tuottamaan 
julkishyödykkeitä; torjuu kaikki ehdotukset YMP:n uudelleenkansallistamiseksi, sillä se 
olisi haitallista sisämarkkinoiden kannalta; on tyytyväinen AGRI-valiokunnassa 
saavutettuun ja täysistunnossa hyväksyttyyn sopimukseen siirtymäasetuksesta, jolla 
varmistetaan YMP:n ja viljelijöille maksettavien tukien jatkuvuus siirtymäkauden aikana, 
ja korostaa, että lainsäädäntövallan käyttäjien on tärkeää päästä hyvissä ajoin 
sopimukseen, jotta alalle voidaan taata sääntelyvarmuus;

4. pitää valitettavana komission päätöstä hyväksyä Pellolta pöytään -strategia juuri tähän 
aikaan ja katsoo, että nyt olisi olennaisen tärkeää keskittää kaikki ponnistelut sen 
varmistamiseen, että maatalous- ja elintarvikejärjestelmämme kykenee edelleen 
huolehtimaan elintarviketurvasta covid-19-pandemian aikana, ennen kuin käynnistetään 
merkittävä uusi toimintapoliittinen aloite, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia EU:n 
maatalouteen; pitää olennaisen tärkeänä, että myös parlamentti pystyy tarkastelemaan 
asianmukaisesti lainsäädäntöehdotuksia, jotka esitetään Pellolta pöytään -strategian 
pohjalta; korostaa Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelman merkitystä elintarviketurvan 
parantamisen ja EU:n maatalouden taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden 
edistämisen kannalta; tukee täysin komission ehdotusta osoittaa 10 miljardia euroa 
maatalous- ja elintarvikealan tutkimukseen seuraavalla rahoituskaudella; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n maatalouden digitalisointi viljelijöiden ja heidän ympäristönsä edun 
mukaisesti on ratkaisevassa asemassa pyrittäessä nopeuttamaan siirtymistä kestävämpään 
maatalouteen; korostaa, että tarvitaan joustava elintarvikejärjestelmä, johon sisältyy 
monenlaisia elintarvikkeiden toimituskanavia kuluttajille, paikalliset markkinat ja lyhyet 
toimitusketjut mukaan lukien; pitää myönteisenä, että komissio painottaa 
luonnonmukaisen maatalouden kestävän taloudellisen kehityksen edistämistä EU:ssa; 
suhtautuu myönteisesti aikomukseen etsiä keinoja, joilla parannetaan elintarvikkeiden 
alkuperämerkintöjä kuluttajien tiedonsaannin parantamiseksi;

5. korostaa tulevan maaseutualueita koskevan pitkän aikavälin vision merkitystä ja 
maaseudun asukkaiden sekä paikallis- ja alueviranomaisten kuulemista, joka 
käynnistetään kesän jälkeen ja jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta maaseudun 
huolenaiheista ja kysymyksistä; 

6. katsoo, että vapaakauppasopimukset voivat lisätä taloudellista toimintaa ja työpaikkojen 
syntymistä, mutta kehottaa komissiota ottamaan kauppaneuvotteluissa asianmukaisesti 
huomioon joidenkin alojen/tuotteiden herkkyyden ja varmistamaan, että käytössä on 
tehostettu suojamekanismi, jolla varmistetaan EU:n ja muun maailman viljelijöiden 
tasapuoliset toimintaedellytykset; muistuttaa komissiota parlamentin kehotuksesta 
kehittää nopeasti eurooppalainen proteiinistrategia, jonka avulla voidaan vähentää 
Euroopan suurta riippuvuutta tuontiproteiinista;



PV\1207785FI.docx 9/16 PE653.755v02-00

FI

komission jäsenen Stella Kyriakidesin osalta (terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston 
asiat):

7. toteaa, että viljelijöille on tarjottava kohtuuhintaisia vaihtoehtoja kemiallisille 
torjunta-aineille ja lannoitteille; katsoo, että innovatiivisista kasvinjalostustekniikoista voi 
tulla vaihtoehtoinen tapa varmistaa riittävät tuotantomäärät ja parantaa elintarviketurvaa 
samalla kun varmistetaan mahdollisimman korkeatasoinen elintarviketurvallisuus; 

8. katsoo, että EU:n kuluttajilla on oikeus saada kattavaa tietoa, ja korostaa läpinäkyvän 
elintarvikkeiden merkintäjärjestelmän merkitystä; korostaa, että EU:n 
elintarviketuotannolle asettamia tiukkoja vaatimuksia olisi sovellettava yhtä lailla myös 
kolmansista maista tuotaviin tuotteisiin, sillä muutoin EU:n viljelijät joutuisivat 
epäedulliseen asemaan;

9. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen sisällyttää eläinten hyvinvointi Pellolta 
pöytään -strategiaan; korostaa, että vuonna 2019 eläinkuljetuksista antamassaan 
täytäntöönpanoa koskevassa mietinnössä parlamentti kehotti komissiota laatimaan uuden 
eläinten hyvinvointia koskevan strategian vuosiksi 2020–2024; kehottaa komissiota 
kartoittamaan eläinten hyvinvointia koskevan EU:n strategian arvioinnin yhteydessä 
tapoja varmistaa eläinten hyvinvointia ja erityisesti eläinkuljetuksia koskevan voimassa 
olevan EU:n lainsäädännön tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano;

10. katsoo, että kun otetaan huomioon vaikeudet, joita viljelijät ovat kohdanneet 
covid-19-kriisin vuoksi, vihreän kehityksen ohjelman ja siihen sisältyvän Pellolta pöytään 
-strategian olisi tarjottava erityisesti viljelijöille todellinen mahdollisuus hyötyä 
taloudellisesti kestävyyden ja terveellisyyden arvojen sisällyttämisestä koko 
elintarvikeketjuun.

***

LIITE III

PÄIVITETTY KOKOUSKALENTERI TAMMIKUUSTA JOULUKUUHUN 2020

Tammikuu–toukokuu 2020 Kesäkuu–joulukuu 2020

Maanantai 6. tammikuuta klo 15.00–18.30

Keskiviikko 22. tammikuuta klo 9.00–12.30
Keskiviikko 22. tammikuuta klo 14.30–
18.30
Torstai 23. tammikuuta klo 9.00–12.30

Tiistai 2. kesäkuuta klo 9.00–11.00

Torstai 11. kesäkuuta 2020 klo 9.00–
11.00 ja klo 17.30–18.00

Tiistai 23. kesäkuuta klo 10.00–12.00 ja 
klo 18.00–18.45 (vahvistettava)
Tiistai 23. kesäkuuta klo 14.00–16.00 
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(koordinaattorit, vahvistettava)
Maanantai 17. helmikuuta klo 15.00–18.30
Tiistai 18. helmikuuta klo 9.00–12.30
Tiistai 18. helmikuuta klo 14.30–18.30

Maanantai 6. heinäkuuta klo 9.00–11.00 
ja klo 17.30–18.00 (vahvistettava)

Keskiviikko 15. heinäkuuta klo 9.00–
11.00
Keskiviikko 15. heinäkuuta klo 14.00–
16.00 (koordinaattorit, vahvistettava)

Maanantai 31. elokuuta klo 15.00–18.30
Tiistai 1. syyskuuta klo 9.00–12.30
Tiistai 1. syyskuuta klo 14.30–18.30

Keskiviikko 15. huhtikuuta klo 15.00–17.00

Tiistai 28. huhtikuuta klo 9.00–9.30
Tiistai 28. huhtikuuta klo 17.00–18.30

Torstai 30. huhtikuuta klo 10.00–12.00

Maanantai 12. lokakuuta klo 15.00–18.30

Keskiviikko 28. lokakuuta klo 9.00–
12.30
Keskiviikko 28. lokakuuta klo 14.30–
18.30
Torstai 29. lokakuuta klo 9.00–12.30

Torstai 7. toukokuuta klo 9.00–11.00

Maanantai 11. toukokuuta klo 17.00–19.00

Keskiviikko 20. toukokuuta klo 15.00–17.00

Tiistai 26. toukokuuta klo 10.00–12.00 ja 
klo 18.00–18.45

Maanantai 9. marraskuuta klo 15.00–
18.30

Maanantai 30. marraskuuta klo 15.00–
18.30
Tiistai 1. joulukuuta klo 9.00–12.30
Tiistai 1. joulukuuta klo 14.30–18.30

Maanantai 7. joulukuuta klo 15.00–18.30

10. Muut asiat

Ei ollut.

11. Seuraavat kokoukset
 2. kesäkuuta 2020 klo 9.00–11.00 (Bryssel)

Kokous päättyi klo 18.28.

* * *
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