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Euroopan parlamentti
2019-2024

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

AGRI_PV1119_1

PÖYTÄKIRJA
Kokous 19. marraskuuta 2020 klo 13.30–15.45

Bryssel

AGRI-valiokunnan jäsenet, neuvosto ja komissio osallistuivat etäyhteyden välityksellä

Puheenjohtaja Norbert Lins avasi kokouksen torstaina 19. marraskuuta 2020 klo 13.45.

1. Esityslistan hyväksyminen AGRI_OJ1119_1

Esityslista hyväksyttiin sellaisena kuin se on esitettynä tässä pöytäkirjassa.

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

Tulkkaus oli saatavilla 12 kielellä: FR, DE, IT, NL, EN, ES, PT, CS, LT, PL, BG ja RO.

AGRI-valiokunnan koordinaattoreiden 27. lokakuuta antamat suositukset hyväksyttiin.

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen:

 2. syyskuuta 2020 PE 660.118v01–00

Pöytäkirja hyväksyttiin.

 7. syyskuuta 2020 PE 657.433v01–00

Pöytäkirja hyväksyttiin.

 12. lokakuuta 2020 PE 658.999v01–00
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Pöytäkirja hyväksyttiin.

 26.–27. lokakuuta 2020 PE 660.113v01–00

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4. YMP-asioista käynnissä olevien trilogien tilanne

Marraskuun 10. päivänä pidetyn supertrilogin neuvotteluja koskeva selonteko 
valiokunnalle (työjärjestyksen 74 artiklan 3 kohta)

YMP:n strategiasuunnitelmat 
AGRI/9/00350
2018/0216(COD)
Puheenvuoro: Peter Jahr

Horisontaalinen asetus 
AGRI/9/00344
2018/0218(COD)
Puheenvuoro: Ulrike Müller

YMJ 
AGRI/9/00337
2018/0218(COD)
Puheenvuoro: Eric Andrieu

YMP:n strategiasuunnitelmat – 2018/0216(COD) 
Marraskuun 19. päivänä pidetyn trilogin neuvotteluja koskeva selonteko 
valiokunnalle (työjärjestyksen 74 artiklan 3 kohta)

Puheenvuorot: Norbert Lins, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Bert-Jan 
Ruissen, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling

5. Käynnissä olevien trilogien tilanne
Sisämarkkinat 

AGRI/8/13607
2018/0231(COD)

Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (työjärjestyksen 74 artiklan 3 kohta)

Puheenvuoro: Simone Schmiedtbauer 

6. Käynnissä olevien trilogien tilanne
NextGenerationEU ja maaseudun kehittämistä koskeva elpymisväline

2018/0224(COD)
COM(2020)0459 
Esittelijä: Paolo De Castro, S&D
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Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (työjärjestyksen 74 artiklan 3 kohta)

Puheenvuorot: Paolo De Castro, Anne Sander, Martin Hlaváček, Elena Lizzi, Bronis 
Ropė, Bert-Jan Ruissen, Elsi Katainen

7. Komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston esitys viinialalla 
toteutettavia yhteisen maatalouspolitiikan toimia koskevasta arvioinnista 
(SWD(2020)232)

Puheenvuorot: Norbert Lins, João Onofre (DG AGRI), Sophie Helaine (DG AGRI), 
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Angelo Ciocca, Martin Häusling, 
Mazaly Aguilar, Luke Flanagan, Christine Schneider, Isabel Carvalhais, Irène Tolleret, 
Anne Sander, Eric Andrieu, Mara Bizzotto, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Emmanouil 
Fragkos, Clara Aguilera, Dino Giarrusso

8. AGRI-valiokunnan koordinaattoreiden kokouksessa 27. lokakuuta 2020 
annettujen suositusten hyväksyminen

1. LAUSUNTO

1.1. ENVI-valiokunnalle – Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
vuoteen 2030 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta – 
COM(2020)0652

Päätös: Koordinaattorit sopivat lausunnon laatimisesta.
Lausunto annetaan laadittavaksi Verts/ALE-ryhmälle (1 piste).

2. VALIOKUNTA-ALOITTEISET MIETINNÖT (INI)

2.1. INI-mietinnöt 2020

Päätös: Koordinaattorit päättivät olla pyytämättä INI-mietintöä ja odottaa 
maaseutualueita koskevaa komission tiedonantoa sekä harkita sillä välin 
suullisen kysymyksen jättämistä täysistunnon käsiteltäväksi joidenkin 
maaseutualueista parhaillaan käytävään keskusteluun liittyvien keskeisten 
seikkojen esille tuomiseksi.

3. KUULEMINEN

3.1. Maatalouden biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan 
kuulemistilaisuuden alustava ohjelma

Päätös: Julkinen kuulemistilaisuus siirretään pidettäväksi 19. marraskuuta.
Osa koordinaattoreista hyväksyi alustavan ohjelman. Muiden ryhmien 
kommentteja alustavasta ohjelmasta voidaan lähettää kirjallisesti.

Puheenjohtaja ehdotti supertrilogin järjestämistä kolmesta YMP-asiasta 
10. marraskuuta (hyödyntäen ajankohtaa, joka oli alun perin varattu julkiselle 
kuulemistilaisuudelle aiheesta ”Maatalouden biologisen monimuotoisuuden 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0652
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säilyttäminen”).
Koordinaattorit hyväksyivät puheenjohtajan ehdotuksen. 

4. PYYNNÖT VALIOKUNNAN TULEVIEN KOKOUSTEN ESITYSLISTALLE 
OTETTAVISTA KOHDISTA

4.1. Kokous alueiden komitean edustajien kanssa maaseutualueiden uusista pitkän 
aikavälin näkymistä

Päätös: Koordinaattorit sopivat kokouksen pitämisestä alueiden komitean kanssa 
jossakin tulevassa AGRI-valiokunnan kokouksessa.

4.2. Viinialalla toteutettavia yhteisen maatalouspolitiikan toimia koskeva arviointi – 
SWD(2020)0232

Päätös: Koordinaattorit sopivat, että komissiota pyydetään pitämään esitys tästä 
aiheesta jossakin tulevassa AGRI-valiokunnan kokouksessa.

4.3. Yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimus vähittäiskauppojen yhteenliittymistä

Päätös: Koordinaattorit päättivät kutsua Ranskan kansalliskokouksen edustajan 
kertomaan samasta aiheesta tehdystä tutkimuksesta jossakin tulevassa AGRI-
valiokunnan kokouksessa vuonna 2021.

5. MUUT PÄÄTÖKSET

5.1. Uuden brexit-esittelijän nimeäminen

Päätös: Koordinaattorit päättävät AGRI-valiokunnan uuden brexit-esittelijän 
nimeämisestä kirjallisella menettelyllä.
Ehdolla ovat Martin Hlavacek ja Luke Ming Flanagan.

5.2. Komission tiedonanto strategisesta ennakoinnista – COM(2020)0493

Päätös: Koordinaattorit päättivät kutsua komission varapuheenjohtajan Maroš 
Šefčovičin keskustelemaan asiasta tarkemmin lähitulevaisuudessa.

5.3. Vaikutustenarviointia koskeva pyyntö

Päätös: Asia siirrettiin seuraavaan koordinaattoreiden kokoukseen.

6. VETOOMUKSET

Päätös: Asia siirrettiin seuraavaan koordinaattoreiden kokoukseen.

7. MUUT TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAKIRJAT

Päätös: Liitteen VI sisältämät asiakirjat eivät edellytä toimenpiteitä.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0232
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0493
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8. TIEDOKSI

8.1 ENVI-valiokunnan kanssa yhdessä Pellolta pöytään -strategiasta laadittavaa 
mietintöä koskeva sopimus

Koordinaattoreille kerrottiin ENVI-valiokunnan kanssa aikaansaadusta sopimuksesta, joka 
koskee INI-mietintöä Pellolta pöytään -strategiasta. Siitä ilmoitettiin valiokuntien 
puheenjohtajakokoukselle 7. lokakuuta 2020 yhdessä allekirjoitetulla kirjeellä. 

Tässä sopimuksessa vahvistetaan seuraavat keskeiset seikat:
1 – AGRIn ja ENVIn yhteinen mietintö, työjärjestyksen 58 artikla, muut valiokunnat 
osallistuvat vain työjärjestyksen 56 artiklan perusteella (PECH, DEVE, INTA).
2 – Yhteistyöjärjestelyt, liitteenä olevan työasiakirjan muodossa; niihin sisältyy 
yhteisymmärrys Pellolta pöytään -strategiassa esille otettujen aiheiden jaosta näiden kahden 
valiokunnan toimivallan mukaisesti.
3 – Yhteinen mietintö ei vaikuta muiden INI-mietintöjen laatimiseen Pellolta pöytään -
strategiassa mainituista aiheista, joita käsitellään laajasti muissa politiikoissa/strategioissa. 
4 – Mietintöluonnos viimeistellään sen jälkeen, kun esittelijät ja heidän tiiminsä ovat 
keskustelleet yhdessä esittelijöiden erikseen laatimista osuuksista, jotta saadaan tuotettua 
yhtenäinen mietintöluonnoksen teksti.
5 – Esittelijät kutsuvat koolle varjoesittelijöiden kokouksia ja johtavat niissä puhetta ja 
kaikkiin näihin sekä teknisiin kokouksiin kutsutaan varjoesittelijät ja teknistä henkilöstöä 
molemmista valiokunnista.

Aikataulusta on saatu kahden esittelijän kesken aikaan alustava sopimus, jonka mukaan 
mietintöluonnos esitetään vuoden 2021 alkuun mennessä ja tarkistusten määräaika on sen 
jälkeen. 

Marraskuun 30. päivänä esitellään INRAn (Ranska) tekemä ulkopuolinen tutkimus vihreän 
kehityksen ohjelman / Pellolta pöytään -strategian ja YMP:n välisistä synergioista.

8.2. Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) COM(2020)0563

Tällä muutosasetuksella ilmastolakiin lisätään yksi ainoa asia:
”Tasapainoinen, realistinen ja harkittu päästövähennyspolku ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä edellyttää, että vuoden 2030 päästövähennystavoite 
asetetaan 55 prosenttiin.”
AGRI-valiokunta kannatti jo hiljattain antamassaan lausunnossa 55 prosentin tavoitetta, 
joten tämä muutosasetus on täysin sopusoinnussa äänestyksessä hyväksytyn 
AGRI-valiokunnan kannan kanssa.

AGRI-valiokunnan puheenjohtaja antaa tätä muutosasetusta kannattavan lausunnon kirjeen 
muodossa asiasta vastaavalle ENVI-valiokunnalle.

9. MUUT ASIAT

9.1. Komission suositukset jäsenvaltioille kansallisista strategiasuunnitelmista

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0563
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De Castron esille ottama asia:
Komissio antaa pian jäsenvaltioille suosituksia kansallisista strategiasuunnitelmista. 
De Castro ehdotti, että komission DG AGRI kutsutaan esittelemään suositukset 
AGRI-valiokunnalle.

***
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Liite VI

7.1. Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Euroopan 
unionin puolesta otettavasta kannasta
 

7.2. Neuvoston päätös kansainvälisessä viljaneuvostossa Euroopan unionin puolesta 
otettavasta kannasta Yhdistyneen kuningaskunnan liittymiseen viljojen kauppaa 
koskevaan vuoden 1995 yleissopimukseen

7.3. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen 
sektorin lainajärjestelystä – COM(2020)0453 ja muutetusta ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
perustamisesta – COM(2020)0460

7.4. Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisessä kahvineuvostossa Euroopan unionin 
puolesta otettavasta kannasta – COM(2020)0583

7.5. Komissio julkaisi 28. syyskuuta uuden tulliliittoa koskevan unionin 
toimintasuunnitelman, jossa esitettiin joitakin toimenpiteitä, joiden avulla EU:n 
tullitoiminnasta saadaan innovatiivisempaa ja tehokkaampaa tulevien neljän vuoden 
aikana

7.6 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”EU:n ilmastotavoite vuodelle 2030 
entistä korkeammalle – Panostetaan ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen ihmisten 
hyväksi” – COM(2020)0562 – SEC(2020)0301 – SWD(2020)0176 – SWD(2020)0177 
– SWD(2020)0178 

7.7. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien EU:n laajuinen arviointi – Vihreän siirtymän ja talouden 
elpymisen edistäminen yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien 
avulla” – COM(2020)0564

7.8. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta annetun asetuksen (EU) 
2018/848 muuttamisesta asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden 
mainitussa asetuksessa tarkoitettujen päivämäärien osalta – COM(2020)0483 – 
2020/0231(COD)

7.9. ESIR-investointikomitean päätökset 1.4.2020–30.9.2020

7.10. Ilmoitus neuvoston hyväksymän esitystä EU:n yleiseksi talousarvioksi 
varainhoitovuodeksi 2021 koskevan neuvoston kannan lähettämisestä erillisenä 
asiakirjana 

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0453
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0460
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FI/COM-2020-583-F1-FI-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_fi.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_fi.pdf
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0562
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2020/0301
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0176
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0177
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7.11. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”Uusi eurooppalainen 
tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten” – COM(2020)0628 – SWD(2020)0214

7.12. Neuvostossa hyväksytty päätös kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin 
tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan 
Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevan Euroopan unionin ja Kuuban 
tasavallan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen 
(GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen 
allekirjoittamisesta unionin puolesta (10636/20 sekä sopimuksen teksti 10638/20)

7.13. Neuvostossa hyväksytty päätös kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin 
tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan 
Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevan Euroopan unionin ja Norjan 
kuningaskunnan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 
yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn 
sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta (10642/20 sekä sopimuksen teksti 
10644/20)

7.14 B9-0335/2020 Päätöslauselmaesitys kaupunkifarmien luomisesta avotaivaan alle 

7.15. Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Uusiutuvan energian 
tilannekatsaus” – COM(2020)0952

7.16. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Belgian lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0900

7.17. Päätös neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta 
ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta

7.18. Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle aiheesta ”Luonnon tila Euroopan unionissa – Kertomus lintu- ja 
luontotyyppidirektiivin kattamien lajien ja luontotyyppien suojelutasosta ja 
kehityssuunnista vuosina 2013–2018 – COM(2020)0635

7.19. Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”EU:n strategia metaanipäästöjen 
vähentämiseksi” – COM(2020)0663

7.20. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Kestävyyttä edistävä 
kemikaalistrategia – Kohti myrkytöntä ympäristöä” – COM(2020)0667 – 
SWD(2020)0225 – SWD(2020)0247 – SWD(2020)0248 – SWD(2020)0249 – 
SWD(2020)0250 – SWD(2020)0251

7.21. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Tšekin lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0902

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0628
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0214
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0335
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0952
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0900
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0635
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0663
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0667
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0225
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0247
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0248
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0249
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0250
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0251
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0902
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7.22. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Bulgarian lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0901

7.23. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Tanskan lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0903

7.24. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Saksan lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0904

7.25. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Viron lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0905

7.26. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Irlannin lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0906

7.27. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Kreikan lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0907

7.28. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Espanjan lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0908

7.29. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Ranskan lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0909

7.30. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Kroatian lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0910

7.31. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Italian lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0911

7.32. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Kyproksen lopullisen kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0912

7.33. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Latvian lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0913

7.34. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Liettuan lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0914

7.35. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Luxemburgin lopullisen kansallisen 
energia- ja ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0915

7.36. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Unkarin lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0916

7.37. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Maltan lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0917

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0901
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7.38. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Alankomaiden lopullisen kansallisen 
energia- ja ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0918

7.39. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Itävallan lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0919

7.40. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Puolan lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0920

7.41. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Portugalin lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0921

7.42. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Romanian lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0922

7.43. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Slovenian lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0923

7.44. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Slovakian lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0924

7.45. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Suomen lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0925

7.46. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Ruotsin lopullisen kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman arvioinnista – SWD(2020)0926

7.47 Neuvostossa hyväksytty asetus luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta 
asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden mainitussa asetuksessa 
tarkoitettujen päivämäärien osalta

7.48. Komission työohjelma 2021 – Elinvoimainen unioni epävakaassa maailmassa – 
COM(2020)0690

7.49. Portugalin hallituksen lausunto luomuasetuksesta

7.50. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja kaupan pitämistä koskevien vaatimusten 
arvioinnista (vaatimukset sisältyvät YMJ-asetukseen, aamiaisdirektiiveihin ja YMJ-
sekundaarilainsäädäntöön) – SWD(2020)0230 – SWD(2020)0231

9. Seuraavat kokoukset

 30. marraskuuta 2020 klo 16.45–18.45 (Bryssel)
 1. joulukuuta 2020 klo 9.00–12.00 (Bryssel)
 7. joulukuuta 2020 klo 16.45–18.45 (Bryssel)

***
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Kokous päättyi klo 15.52.
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