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EHDOTUKSET 

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että yhteinen maatalouspolitiikka on yksi unionin yhdennetyimmistä politiikoista 

ja on saavuttanut yhden sille alun perin asetetuista tavoitteista eli lisännyt 

elintarviketarjontaa tukemalla unionin maatalousyrittäjiä ja vastaamalla ruokaturvaa 

sekä elintarvikkeiden turvallisuutta, laatua ja kestävyyttä koskeviin kansalaisten 

vaatimuksiin; toteaa, että edessä on uusia, erityisesti ilmastonmuutokseen ja biologisen 

monimuotoisuuden vähenemiseen liittyviä haasteita; toteaa, että yhteisen 

maatalouspolitiikan on tärkeää olla Pariisin sopimuksen ja muiden ilmaston ja 

ympäristön suojelua koskevien kansainvälisten sopimusten mukaista; 

B. toteaa, että on tärkeää taata tuki todellisille viljelijöille ja samalla jatkaa niiden 

tuensaajien tukemista, joilla on eriytetyt tuotantoketjut ja tulot, kuten politiikassa on jo 

vuosikymmeniä viljelijöille suositeltu, sekä asettaa pienet maatilat etusijalle ja palkita 

niitä siitä, että ne toimittavat yhteiskunnalle monipuolisia julkishyödykkeitä, mutta 

varmistaa samalla, että tuki jakautuu oikeudenmukaisesti eri kokoisille tiloille; toteaa, 

että on tärkeää vahvistaa alueellisia talouksia ja tukea uudenaikaista ja kestävää unionin 

maataloutta, joka täyttää sille asetut talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät 

tehtävät, ja edistää siten erilaisia maatalousjärjestelmiä, erityisesti perheviljelmiä; 

katsoo, että on olennaisen tärkeää turvata maataloustuotanto kaikkialla unionissa, myös 

luonnonhaitta-alueilla, ja varmistaa kohtuullinen elintaso eri alueilla ja jäsenvaltioissa;  

C. toteaa, että maatalousalalla ja muilla talouden aloilla saatavien tulojen välillä on kuilu, 

minkä lisäksi maataloustulot ovat hyvin epävakaat; toteaa, että luonnonhaitta-alueilla on 

riski, että viljelijät luopuvat maistaan; toteaa, että tilojen rakenneuudistukseen, 

nykyaikaistamiseen, innovointiin, monipuolistamiseen sekä uusien teknologioiden 

omaksumiseen olisi investoitava asianmukaisesti; 

D. toteaa, että maaliskuussa 2018 annetun yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta 

koskevan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsauksen mukaan vuonna 2010 sataa 

yli 55-vuotiasta tilanhoitajaa kohti oli 14 alle 35-vuotiasta tilanhoitajaa; toteaa, että 

vuonna 2013 suhdeluku laski entisestään 10,8:aan alle 35-vuotiaseen sataa yli 

55-vuotiasta kohti; toteaa, että vuosina 2004–2013viljelijöiden keski-ikä nousi unionissa 

49,2 vuodesta 51,4 vuoteen; toteaa, että pienimmät tilat ovat useimmiten iäkkäämpien 

viljelijöiden omistuksessa; 

E. toteaa, että valvonta- ja tarkastusjärjestelmän aiheuttaman liiallisen hallinnollisen taakan 

sekä ensimmäisen ja toisen pilarin päällekkäisyyksien takia on tärkeää yksinkertaistaa 

yhteistä maatalouspolitiikkaa, vähentää siitä kaiken kaikkiaan aiheutuvaa hallinnollista 

rasitusta, parantaa sen kustannustehokkuutta ja tehdä siitä avoin tinkimättä sen 

kunnianhimoisista politiikkatavoitteista; toteaa, että hallinnon keventäminen 

todennäköisesti parantaisi viherryttämisen tuloksia ja auttaisi tehokkaammin kaikkia 

viljelijöitä mukauttamaan viljelyjärjestelmänsä vastaamaan ympäristöä ja ilmastoa 

koskeviin haasteisiin; 

F. toteaa, että ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta koskevan komission tiedonannon 



 

PE619.266v02-00 4/8 AD\1150131FI.docx 

FI 

mukaisesti tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa asetetaan politiikan 

perusparametrit ja jäsenvaltioiden on joko kansallisella tai alueellisella tasolla 

kannettava entistä suurempi vastuu siitä, miten ne saavuttavat nämä tavoitteet ja voivat 

siten säilyttää tasavertaiset toimintaolosuhteet, estää markkinoiden vääristymisen ja 

saavuttaa unionin tasolla asetetut tavoitteet; toteaa, että tulevan yhteisen 

maatalouspolitiikan täytäntöönpanomallin olisi oltava resurssitehokkuuden, 

ympäristönhoidon ja ilmastotoimien osalta tuloskeskeinen; 

1. korostaa, että yhteisen maatalouspolitiikan olisi pysyttävä yhteisenä unionin 

politiikkana ja että se voi saavuttaa tavoitteensa vain riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa siksi säilyttämään yhteisen maatalouspolitiikan määrärahat vähintään 

nykyisellä tasolla ja vakaissa hinnoissa 27 jäsenvaltion unionissa seuraavassa, vuoden 

2020 jälkeisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta tarkistetun ja tehokkaan 

yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa; 

2. korostaa, että yhteisessä maatalouspolitiikassa olisi tuettava maatalouden kestävää 

kehitystä, koska sillä on olennainen merkitys turvallisten elintarvikkeiden, maaseudun 

työllisyyden ja kasvun sekä luonnonvarojen kestävän hallinnan kannalta; panee 

merkille, että on noudatettava tehokkaita tarkastus- ja valvontalähestymistapoja sen 

varmistamiseksi, että uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan uusi täytäntöönpanomalli 

täyttää ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset edellytykset, jotta alasta tulisi kestävämpi 

vuoteen 2030 mennessä; 

3. suhtautuu myönteisesti pyrkimykseen yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa yhteistä 

maatalouspolitiikkaa; kehottaa komissiota varmistamaan, että rahoituksen ja 

tuloksellisuuden valvontaa ja tarkastustoimintoja toteutetaan samojen tiukkojen ja 

jatkuvaan kehittymiseen tähtäävien normien mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa 

noudattaen samalla täysin toissijaisuuden ja joustavuuden periaatteita; korostaa, että 

jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi toimivaltaa päättää niiden alueilla sovellettavien 

tukijärjestelmien sisällöstä, seurannasta, valvonnasta ja seuraamuksista, mutta painottaa, 

että yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen tai nykyaikaistaminen ei saa 

alentaa unionin tavoitetasoa tai lohkoa sen politiikkoja ja ohjelmia eikä johtaa 

avustusten korvaamiseen rahoitusvälineillä; 

4. painottaa, että tarvitaan tulosperusteinen lähestymistapa tukiin; ehdottaa tämän vuoksi 

seuraavien indikaattoreita koskevien seikkojen huomioimista: 

– alan työpaikkojen säilyttäminen ja luominen 

– pienten ja keskisuurten maatalousyritysten säilyttäminen 

– maaperän terveys ja biologinen monimuotoisuus ja taksonien ja lajien rikkaus 

– ruokamultakerroksen suojeleminen ja luominen, eroosiota torjuva kasvipeite 

– pienempi ravinnehävikki ja veden laadun parantaminen 

– biologinen monimuotoisuus, mukaan lukien lintulajien, luonnonvaraisten pölyttäjien 

ja hyönteisten rikkaus ja runsaus 

– torjunta-aineriippuvuuden vähentäminen ja integroidun tuholaistorjunnan 

käyttöönotto1; 

                                                 
1 Torjunta-aineiden kestävästä käytöstä annetun direktiivin 2009/128/EY ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 

67 artiklan mukaisesti. 
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5. vastustaa kaikkea uudelleenkansallistamista ja kansallista yhteisrahoitusta; korostaa, 

että suorat tuet on jaettava jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti siten, että otetaan 

huomioon luotettavat sosioekonomiset indeksit ja tuotantokustannukset, jotta unionin 

eri alueiden väliset erot saataisiin tasattua seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; muistuttaa, että on ratkaisevan tärkeää varmistaa yhtäläiset 

kilpailuolosuhteet kaikille unionin viljelijöille ja ottaa huomioon pienten talouksien 

haavoittuvuudet ja erityispiirteet; korostaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa 

maatalouden kriisivaraus ja lisätä rahoitusta vastauksena erilaisiin suhdannekriiseihin 

herkillä aloilla, luoda uusia välineitä, joilla voidaan lievittää hintojen epävakautta, sekä 

lisätä syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia erityisiä valinnaisia 

toimenpiteitä koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

6. korostaa, että yhteisen maatalouspolitiikan tuki maaseudun kehittämiselle tarjoaa 

kaikille jäsenvaltioille mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyään, tukee tehokasta ja 

kestävää taloutta ja edistää maaseudun kehitystä, sillä maaseutualueilla on erityisen 

tärkeää torjua väestökatoa, työttömyyttä ja köyhyyttä ja edistää sosiaalista osallisuutta; 

korostaa siksi, että on tarpeen jatkaa maaseudun kehittämistoimenpiteiden rahoitusta ja 

lujittaa yhteisen maatalouspolitiikan toista pilaria; kannattaa tässä yhteydessä 

LEADER-menetelmän periaatteita, sillä menetelmällä edistetään innovointia, 

kumppanuutta ja verkostoitumista maaseutualueilla; 

7. katsoo, että suorien tukien mahdollista rajoittamista niin kutsutun tukikaton avulla ei 

pidä jättää yksittäisten jäsenvaltioiden harkintavaltaan, vaan se on tehtävä unionin 

tasolla; 

8. kannattaa alenevan tuen käyttöönottoa, jotta voitaisiin vähentää suurten maatilojen tukia 

ja painottaa enemmän uudelleenjakotukea, joka mahdollistaa tuen entistä paremman 

kohdentamisen (esimerkiksi pienille ja keskisuurille tiloille); 

9. korostaa, että unionin lisäarvon perustellusta määritelmästä ja sen soveltamisesta 

päättäminen hyödyttäisi julkista keskustelua ja päätöksentekoa unionin tulevista 

menoista; kannattaa etenemistä kohti entistä tehokkaampaa maataloutta ja kasvavaa 

unionin tason lisäarvoa; varoittaa kuitenkin käyttämästä lisäarvon määritelmää unionin 

politiikkojen ja ohjelmien asiaankuuluvuuden kyseenalaistamiseen pelkästään 

kvantitatiivisten tai lyhyen aikavälin taloudellisten näkökohtien perusteella; korostaa, 

että on tärkeää vahvistaa kestävää kehitystä ja kehittää maaseutualueita ja ilmaston- ja 

ympäristönsuojelua tulostavoitteiden saavuttamiseen perustuvan maatalouspolitiikan 

avulla; toteaa, että lisäarvon aikaansaamiseksi tuotokset, tulokset ja vaikutukset on 

määriteltävä ja että seurantaa ja täytäntöönpanon arviointia varten komission ja 

jäsenvaltioiden olisi sovittava asianmukaisista näyttöön perustuvista indikaattoreista 

ennen kansallisten ja alueellisten toimintasuunnitelmien laatimista; 

10. kehottaa lisäämään yhteisvaikutusta maaseudun kehittämistä edistävän politiikan ja 

pakolaisten kotoutumista tukevan politiikan välillä; 

11. kehottaa talousarvion tehokkuuden periaatteen mukaisesti johdonmukaisuuteen ja 

parempaan synergiaan yhteisen maatalouspolitiikan ja unionin muiden politiikkojen ja 

kansainvälisten sitoumusten välillä, erityisesti energian, vesihuollon, maankäytön, 

biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien sekä syrjäisten ja vuoristoalueiden 

kehittämisen aloilla; 
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12. kehottaa lisäämään tukea perheviljelmille ja nuorille viljelijöille ja tukemaan 

maatalousalan työllisyyttä maaseutualueilla ottaen huomioon erityisesti nuoret viljelijät; 

13. korostaa, että maanviljelyn tulevaisuuden painopisteenä olisi oltava laadukkaiden 

elintarvikkeiden tuotanto, johon EU:n kilpailuetu perustuu; korostaa, että unionin 

standardit on säilytettävä ja niitä on vahvistettava mahdollisuuksien mukaan; kehottaa 

toimenpiteisiin, joilla elintarvikealan pitkän aikavälin tuottavuutta ja kilpailukykyä 

voidaan parantaa, ja ottamaan käyttöön uusia teknologioita ja käyttämään resursseja 

entistä tehokkaammin ja vahvistamaan siten unionin asemaa edelläkävijänä; 

14. katsoo, että ei voida hyväksyä sitä, että unionin sisämarkkinoilla samalla merkillä ja 

samanlaisessa pakkauksessa mainostettavien ja jaeltavien elintarvikkeiden laadussa on 

eroja; suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio kannustaa puuttumaan 

elintarvikkeiden laatueroihin sisämarkkinoilla ja työstää yhteistä testausmenettelyä; 

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan maataloustuotteiden hintojen 

merkittävää epävakautta ja kannustamaan riskinhallintavälineiden käyttöön, sillä niiden 

avulla voidaan suojella viljelijöiden tuloja. 

 

  



 

AD\1150131FI.docx 7/8 PE619.266v02-00 

 FI 

 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 24.4.2018    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

25 

2 

1 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel 

dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal 

Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd 

Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan 

Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, 

Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey 

Novakov, Tomáš Zdechovský 

 



 

PE619.266v02-00 8/8 AD\1150131FI.docx 

FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON 
ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

25 + 

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki 

GUE/NGL Liadh Ní Riada 

PPE Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika 

Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský 

S&D Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan 

Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Monika Vana 

 

2 - 

ECR Bernd Kölmel 

ENF André Elissen 

 

1 0 

ENF Marco Zanni 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 


