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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Pellolta pöytään -strategiasta oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä 
säästävää elintarvikejärjestelmää varten
(2020/2260(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
192 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän 
kehityksen tavoitteet,

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 21. konferenssissa (COP21) hyväksytyn Pariisin 
sopimuksen,

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen vuodelta 1992 
sekä siihen liittyvät Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan vuodelta 2000 ja 
geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan vuodelta 2010,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Pellolta pöytään 
-strategia oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää 
elintarvikejärjestelmää varten” (COM(2020)0381),

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640),

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta1,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta annetun komission tiedonannon ”Vuoteen 2030 ulottuva 
EU:n biodiversiteettistrategia: Luonto takaisin osaksi elämäämme” (COM(2020)0380),

– ottaa huomioon komission 17. syyskuuta 2020 päivätyn tiedonannon ”EU:n 
ilmastotavoite vuodelle 2030 entistä korkeammalle: Panostetaan ilmastoneutraaliin 
tulevaisuuteen ihmisten hyväksi” (COM(2020)0562),

– ottaa huomioon tuotantoeläinten suojelusta 20. heinäkuuta 1998 annetun neuvoston 
direktiivin 98/58/EY2,

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.
2 EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23.
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– ottaa huomioon yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/128/EY3,

– ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja 
vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/20024 (yleinen 
elintarvikelainsäädäntöasetus),

– ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja 
tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27. lokakuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/20045,

– ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/20096,

– ottaa huomioon elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä 
komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission 
direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, 
komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen 
(EY) N:o 608/2004 kumoamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/20117,

– ottaa huomioon komission 1. kesäkuuta 2018 esittämän ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan 
nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista 
säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja 
(EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta (COM(2018)0392),

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman yhteisestä 
maatalouspolitiikasta – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki8,

– ottaa huomioon asetuksen (EU) 2020/XXX puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki),

3 EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71.
4 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
5 EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.
6 EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
7 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0287.
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– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman hormonaalisista haitta-
aineista: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman 
tuomion jälkeen9,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) N:o 1935/2004 
täytäntöönpanosta10,

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman palmuöljystä ja 
sademetsien metsäkadosta11,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman unionin strategiasta 
valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen 
unionin maataloudessa12,

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2017 antamansa päätöslauselman resurssitehokkuutta 
koskevasta aloitteesta: elintarvikejätteen vähentäminen ja elintarviketurvallisuuden 
parantaminen13,

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuudesta14,

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman kasvinsuojeluaineita 
koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta15,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman torjunta-aineiden 
lupamenettelystä unionissa16,

– ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman torjunta-aineiden 
kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanosta17,

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2019 antamansa päätöslauselman kattavasta 
hormonaalisia haitta-aineita koskevasta Euroopan unionin kehyksestä18,

– ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman kestävyyttä edistävästä 
kemikaalistrategiasta19,

9 EUVL C 86, 6.3.2018, s. 105.
10 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 57.
11 EUVL C 298, 23.8.2018, s. 2.
12 EUVL C 390, 18.11.2019, s. 2.
13 EUVL C 307, 30.8.2018, s. 25.
14 EUVL C 76, 9.3.2020, s. 62.
15 EUVL C 433, 23.12.2019, s. 183.
16 EUVL C 411, 27.11.2020, s. 48.
17 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0082.
18 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0441.
19 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0201.
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– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n tehtävästä 
maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa20,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen maailmanlaajuisen 
metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi21,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2019 julkaistun biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin 
(IPBES) vuoden 2019 maailmanlaajuisen arviointiraportin biologisesta 
monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista ”Global Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services”,

– ottaa huomioon 8. elokuuta 2019 julkistetun Yhdistyneiden kansakuntien 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin erityisraportin ilmastonmuutoksesta ja 
maaperästä,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 9. heinäkuuta 2020 annetun 
erityiskertomuksen nro 15/2020 ”Luonnonvaraisten pölyttäjien suojelu EU:ssa – 
komission aloitteet eivät ole kantaneet hedelmää”, 5. kesäkuuta 2020 annetun 
erityiskertomuksen nro 13/2020 ”Viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus: 
laskusuunnassa YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta”, 5. helmikuuta 2020 
annetun erityiskertomuksen nro 05/2020 ”Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö: 
vaatimatonta edistystä riskien mittaamisessa ja vähentämisessä”, 15. tammikuuta 2019 
annetun erityiskertomuksen nro 02/2019 ”Elintarvikkeiden kemialliset vaarat: EU:n 
elintarviketurvallisuuspolitiikka suojelee meitä, mutta siihen liittyy haasteita”, 14. 
marraskuuta 2018 annetun erityiskertomuksen 31/2018 ”Eläinten hyvinvointi EU:ssa: 
kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon välisen kuilun 
umpeen kurominen” ja 17. tammikuuta 2017 annetun erityiskertomuksen 34/2016 
”Ruokahävikin torjunta: EU:n olisi parannettava elintarvikeketjun tehokkuutta”,

– ottaa huomioon kestäviä elintarvikejärjestelmiä käsittelevän kansainvälisen 
asiantuntijapaneelin (IPES Food) helmikuussa 2019 julkaiseman raportin ”Towards a 
Common Food Policy for the European Union”,

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan ”Analysis of links between the CAP 
Reform and Green Deal” (SWD(2020)0093),

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät Pellolta pöytään -
strategiasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, sisämarkkina- 
ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä kalatalousvaliokunnan lausunnot,

20 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0212.
21 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0285.
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– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A9-
0000/2020),

A. ottaa huomioon, että komission tiedonannossa Pellolta pöytään -strategiasta esitellään 
Euroopan elintarvikejärjestelmää koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa 
keskeisellä sijalla on maatalous elintarvikkeiden, kuitujen ja polttoaineiden tarjoajana, 
ja samalla tunnustetaan kaikkien toimijoiden keskinäiset yhteydet koko 
toimitusketjussa;

B. katsoo, että Euroopan elintarvikejärjestelmän olisi tarjottava elintarvike- ja 
ravitsemusturva tavalla, joka edistää sosiaalista hyvinvointia ja ylläpitää ja palauttaa 
ekosysteemin terveyttä; ottaa huomioon, että elintarvikejärjestelmällä on tällä hetkellä 
monia vaikutuksia ihmisten ja eläinten terveyteen sekä ympäristöön, ilmastoon ja 
biologiseen monimuotoisuuteen; katsoo, että elintarvikkeiden tuotanto- ja 
kulutustapamme on muututtava, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus kestävän 
kehityksen tavoitteiden, Pariisin sopimuksen, biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen ja EU:n politiikkojen kanssa erityisesti kestävyyden, ympäristön, 
ilmaston, kansanterveyden, eläinten hyvinvoinnin, elintarvikkeiden ja viljelijöiden 
taloudellisen kannattavuuden osalta;

C. ottaa huomioon, että perhetiloihin perustuvalla eurooppalaisella monimuotoisen 
maatalousalan mallilla varmistetaan edelleen laadukas elintarviketuotanto, paikalliset 
toimitusketjut, hyvät maatalouskäytännöt, korkeat ympäristönormit ja elinvoimaiset 
maaseutualueet kaikkialla EU:ssa;

D. katsoo, että on tärkeää, että kuluttajille tiedotetaan ja annetaan mahdollisuus ottaa 
vastuu elintarvikkeiden valinnan seurauksista koko elintarvikejärjestelmän kannalta 
tuotannosta jalostukseen ja jakeluun; katsoo, että tämä edellyttää tervettä ja moitteetonta 
elintarvikeympäristöä, jolla varmistetaan, että terveellinen ja kestävä valinta on myös 
helppo ja kohtuuhintainen valinta, ja kannustaa ja rohkaisee ihmisten terveyttä tukevia 
kulutusmalleja varmistaen samalla luonnonvarojen ja inhimillisten voimavarojen 
kestävän käytön ja eläinten hyvinvoinnin;

E. ottaa huomioon, että Euroopan elintarvikejärjestelmällä on ollut keskeinen rooli covid-
19-pandemian aikana ja että se on osoittanut kestävyytensä, kun viljelijät, jalostajat ja 
vähittäismyyjät ovat tehneet yhteistyötä vaikeissa olosuhteissa – sulkutoimet mukaan 
luettuina – varmistaakseen, että eurooppalaiset kuluttajat saavat jatkuvasti turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja korkealaatuisia tuotteita esteettä;

1. pitää Pellolta pöytään -strategiaa tärkeänä askeleena kohti kestävää, oikeudenmukaista 
ja sopeutumiskykyistä elintarvikejärjestelmää, joka on keskeisessä asemassa pyrittäessä 
saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja kestävän kehityksen 
tavoitteissa asetetut tavoitteet; korostaa, että terveiden ihmisten, terveiden yhteiskuntien 
ja terveen planeetan välillä on erottamattomia yhteyksiä, ja kannustaa komissiota 
muuntamaan strategian konkreettisiksi lainsäädännöllisiksi ja muiksi toimiksi 
mahdollisimman pian;
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2. on tyytyväinen ilmoitukseen kestävien elintarvikejärjestelmien lainsäädäntökehystä 
koskevasta ehdotuksesta, josta on tehty vaikutustenarviointi; kehottaa komissiota 
käyttämään tätä ehdotusta kehitettäessä kokonaisvaltaista yhteistä elintarvikepolitiikkaa, 
jolla pyritään pienentämään EU:n elintarvikejärjestelmän ympäristö- ja 
ilmastojalanjälkeä, jotta Euroopasta voidaan tehdä ensimmäinen ilmastoneutraali 
maanosa vuoteen 2050 mennessä ja jotta voidaan vahvistaa sen kykyä varmistaa 
elintarviketurva ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen 
varalta, mikä johtaa maailmanlaajuiseen siirtymiseen kohti kestävyyttä pellolta pöytään 
siten, että perustan muodostaa monitoimisen maatalousalan periaate samalla, kun 
varmistetaan toimintapolitiikkojen välinen johdonmukaisuus ottamalla huomioon 
nykyinen lainsäädäntö, jotta kaikki Euroopan elintarvikejärjestelmän toimijat voivat 
kehittää realistisiin ja avoimiin tavoitteisiin perustuvia pitkän aikavälin suunnitelmia; 
ehdottaa, että otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion oma perustaso ja saavutettu edistys 
ja edistetään samalla taitotiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä; 
korostaa tarvetta ottaa mukaan elintarvike- ja juomaketjut kokonaisuudessaan, mukaan 
lukien jalostus, markkinointi, jakelu ja vähittäiskauppa;

Kuluttajien, tuottajien, ilmaston ja ympäristön hyväksi toimivan elintarvikeketjun luominen

3. suhtautuu myönteisesti päätökseen tarkistaa torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
koskevaa direktiiviä sekä torjunta-aineiden, lannoitteiden ja antibioottien 
vähentämistavoitteita; korostaa, että on tärkeää pyrkiä näihin tavoitteisiin 
kokonaisvaltaisilla ja kiertotalouteen perustuvilla lähestymistavoilla, kuten 
agroekologisilla käytännöillä; vaatii, että kunkin jäsenvaltion olisi asetettava tiukat 
määrälliset vähennystavoitteet, joita täydennetään selkeästi määritellyillä tukitoimilla, 
joilla varmistetaan vastuuvelvollisuus kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi; kehottaa jälleen saattamaan edellä mainitut tavoitteet ja päämäärät 
lainsäädäntöön ja kehottaa komissiota selventämään, miten se aikoo käsitellä 
yksittäisten jäsenvaltioiden panosta unionin laajuisten tavoitteiden saavuttamiseen ja 
selventää näiden tavoitteiden perustasoja;

4. korostaa, että on tärkeää tunnustaa maatalouden ja erityisesti eläintuotannon merkittävä 
vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin ja maankäyttöön; korostaa tarvetta tehostaa 
luonnollisia hiilinieluja ja vähentää maatalouden hiilidioksidi-, metaani- ja 
typpioksidipäästöjä erityisesti rehu- ja karjankasvatusaloilla; kehottaa toteuttamaan 
sääntelytoimia ja -tavoitteita, joilla varmistetaan kaikkien kasvihuonekaasupäästöjen 
asteittainen vähentäminen näillä aloilla;

5. huomauttaa, että laajaperäinen ja pysyvä nurmipohjainen tai luonnonmukainen 
kotieläintuotanto on Euroopan elintarvikejärjestelmän piirre ja monen perinteisen 
maaseutuyhteisön määrittävä osatekijä ja että sillä on monia myönteisiä vaikutuksia 
ympäristöön ja ilmastonmuutokseen ja se edistää kiertotaloutta;

6. suhtautuu myönteisesti ajatukseen palkita hiilen sitomisesta maaperään; korostaa 
kuitenkin, että intensiivisten ja teollisten maanviljely- ja eläintuotantomallien, joilla on 
kielteisiä vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen, ei pitäisi saada ilmastorahoitusta 
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tai kannustimia; vaatii, että ehdotusten on oltava vihreän kehityksen ohjelman 
ympäristötavoitteiden ja vahingon välttämisen periaatteen mukaisia;

7. pitää tärkeänä siementen saatavuuden ja monimuotoisuuden merkitystä ja erityisesti 
sitä, että markkinoidaan EU:ssa kasvatettuja kasviproteiineja tuottamaan paikallisesti 
ravintoarvoltaan arvokkaita elintarvikkeita ja rehuja, samalla kun viljelijöille annetaan 
mahdollisuus saada ilmastonmuutoksen paineisiin mukautettujen kasvilajikkeiden, 
myös perinteisten ja paikallisesti mukautettujen lajikkeiden, laadukkaita siemeniä ja 
samalla varmistetaan mahdollisuus innovatiiviseen kasvinjalostukseen, jotta voidaan 
tuottaa terveitä siemeniä ja suojella kasveja haitallisilta tuholaisilta ja taudeilta; lisää 
tietoisuutta keskittymisen ja monopolisoitumisen mahdollisista kielteisistä vaikutuksista 
siemenalalla;

8. kehottaa varmistamaan YMP:n kansallisissa strategiasuunnitelmissa riittävästi 
taloudellista tukea ja kannustimia, joilla edistetään maatalouden ja pienimuotoisen 
elintarviketuotannon uusia ekologisia ”vihreitä” liiketoimintamalleja erityisesti 
edistämällä lyhyitä toimitusketjuja ja laadukasta elintarviketuotantoa;

9. muistuttaa, että Euroopan elintarvikejärjestelmä tarjoaa ihmisille jatkuvasti, riittävästi ja 
monipuolisesti turvallisia, ravitsevia, kohtuuhintaisia ja kestäviä elintarvikkeita, ja 
korostaa, että elintarviketuottajien taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden 
parantaminen parantaa viime kädessä heidän selviytymiskykyään; kannustaa komissiota 
pitämään elintarvikeketjua ja sen työntekijöitä strategisena voimavarana kaikkien 
eurooppalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta;

10. korostaa, että kalastus- ja vesiviljelyalan vankkojen ja luotettavien oikeudellisten 
kehysten olisi tarjottava perusta paremmille suojelutoimenpiteille, jotka johtavat 
kalakantojen myöhempään kasvuun ja selkeyttävät tilan ja lupien käyttöä vesiviljelyn 
alalla, mikä mahdollistaa investointien paremman ennustettavuuden; korostaa, että 
hyvät jäljitettävyysmekanismit ja korkeat kestävyysstandardit kaikille EU:n 
markkinoilla myytäville tuotteille ovat olennaisen tärkeitä avoimuuden varmistamiseksi 
kuluttajien, alan ja eri hallintojen kannalta sekä vihreän kehityksen ohjelman ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi;

11. ilmaisee syvän huolensa eläimistä ihmisiin siirtyvien zoonoottisten tautien 
(antropozoonoosi) ilmaantumisesta, josta ovat esimerkkeinä Q-kuume, lintuinfluenssa ja 
uusi A-influenssakanta (H1N1) ja jota pahentavat ihmisen toiminnan aiheuttama 
ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden tuhoutuminen, ympäristön 
pilaantuminen ja nykyiset elintarviketuotantojärjestelmämme;

12. vaatii tukemaan alkutuottajia parempaan kestävyyteen siirtymisessä edistämällä 
yhteistyötä ja kollektiivisia toimia sekä kilpailusäännöillä ja parantamalla 
yhteistyömahdollisuuksia maatalous-, kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisissä 
markkinajärjestelyissä, jolloin vahvistetaan viljelijöiden ja kalastajien asemaa 
toimitusketjussa, jotta he voivat saada kohtuullisen osuuden kestävän tuotannon 
lisäarvosta;
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13. kehottaa komissiota toteuttamaan hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä annetun 
direktiivin (EU) 2019/63322 sekä vastuullista yritystoimintaa ja markkinointia koskevien 
EU:n käytännesääntöjen jatkotoimia laatimalla seurantakehyksen elintarvike- ja 
vähittäiskaupalle ja säätämällä oikeustoimista, jos edistyminen taloudellisen, ekologisen 
ja sosiaalisen kestävyyden sisällyttämisessä yritysstrategioihin ei ole riittävää, ja 
edistämään ja palkitsemaan näin kestävien maataloustuottajien toimia ja samalla 
lisäämään terveellisten ja kestävien elintarvikevaihtoehtojen saatavuutta ja 
kohtuuhintaisuutta sekä pienentämään elintarvikejärjestelmän yleistä 
ympäristöjalanjälkeä; korostaa, että on tärkeää pysäyttää elintarvikkeiden 
vähittäiskaupan alan yhdistyminen ja keskittyminen ja puuttua niihin, jotta voidaan 
varmistaa oikeudenmukaiset hinnat viljelijöille;

14. kehottaa tarkistamaan EU:n maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
menekinedistämisohjelmaa, EU:n koulujakeluohjelma mukaan luettuna, jotta voidaan 
tehostaa sen panosta kestävään tuotantoon ja kulutukseen keskittymällä erityisesti 
terveellisen ravinnon merkitystä koskeviin kasvatuksellisiin viesteihin ja edistämällä 
hedelmien ja vihannesten kulutuksen lisäämistä lihavuuden vähentämiseksi;

15. muistuttaa tarpeesta edistää tehokkaita maatalouden tieto- ja innovointijärjestelmiä 
(AKIS), jotka mahdollistavat kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden kestävyyden 
vauhdittamalla innovointia ja nopeuttamalla tietämyksen siirtoa; muistuttaa lisäksi, että 
tarvitaan maatilojen kestävyyttä koskeva tietoverkko, jossa asetetaan vertailuarvoja 
maatilojen tuloksille ja dokumentoidaan kestävien viljelykäytäntöjen omaksuminen ja 
mahdollistetaan samalla uusien tuotantomenetelmien täsmällinen ja räätälöity 
soveltaminen tilatasolla tarjoamalla viljelijöille mahdollisuus nopeisiin 
laajakaistayhteyksiin;

16. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vähennetään rasitetta, jota runsaasti suolaa, 
sokeria ja rasvaa sisältävät pitkälle jalostetut elintarvikkeet aiheuttavat 
kansanterveydelle; pitää valitettavana, että ravintosisältöprofiilien käyttöönotto on 
viivästynyt huomattavasti, ja korostaa, että on kehitettävä selkeät ravintosisältöprofiilit, 
jotta voidaan rajoittaa väärien ravintosisältöväittämien käyttöä paljon rasvoja, sokereita 
ja/tai suolaa sisältävissä elintarvikkeissa tai kieltää se; kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
laajuisen pakollisen pakkauksen etupuolen ravintoarvomerkintäjärjestelmän, joka 
perustuu riippumattomaan tieteelliseen tietoon;

17. suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen tarkistaa elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevaa EU:n lainsäädäntöä; kehottaa jälleen 
tarkistamaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevaa 
lainsäädäntöä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista annetun asetuksen (REACH) sekä luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista 
koskevien asetusten mukaisesti ja lisäämään viipymättä erityisiä säännöksiä 
hormonaalisten haitta-aineiden korvaamiseksi;

18. on tyytyväinen siihen, että strategiassa tunnustetaan oikeutetusti elintarvikeympäristön 
rooli ja vaikutus kulutustottumusten muokkaamisessa sekä tarve helpottaa kuluttajien 
mahdollisuuksia valita terveellisiä ja kestäviä ruokavalioita; toistaa, että on tärkeää 
edistää kestävää ruokavaliota lisäämällä kuluttajien tietoisuutta kulutustottumusten 

22 EUVL L 111, 25.4.2019, s. 59.
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vaikutuksista ja tarjoamalla tietoa ruokavalioista, jotka ovat ihmisten terveyden kannalta 
parempia ja joiden ympäristöjalanjälki on pienempi; korostaa, että elintarvikkeiden 
hintojen on annettava kuluttajille oikea signaali; pitää siksi myönteisenä strategian 
tavoitetta, jonka mukaan terveellisestä ja kestävästä valinnasta olisi tultava edullisin 
vaihtoehto;

19. toistaa uskovansa, että politiikkatoimet, jotka riippuvat yksinomaan kuluttajien 
valinnanmahdollisuuksista, siirtävät aiheettomasti vastuun kestävien tuotteiden 
ostamisesta kuluttajille; toteaa, että kolmansien osapuolten sertifioinnilla ja 
merkinnöillä ei yksin pystytä tehokkaasti varmistamaan kestävää tuotantoa ja kulutusta;

20. korostaa, että strategiassa tunnustetaan, että eurooppalaisten ruokavalio ei vastaa 
terveellistä ruokavaliota koskevia suosituksia ja että koko väestön kulutustottumuksissa 
on siirryttävä kohti terveellisempiä ja kasvipohjaisia elintarvikkeita sekä vähentämään 
punaista ja jalostettua lihaa, sokeria, suolaa ja rasvaa, mikä hyödyttää myös ympäristöä; 
korostaa, että kestävää ja terveellistä ruokavaliota koskevat EU:n laajuiset suuntaviivat 
antaisivat kuluttajille selvyyttä siitä, mikä on terveellinen ja kestävä ruokavalio, ja 
antaisivat tietoa jäsenvaltioiden omista pyrkimyksistä sisällyttää kestävyysnäkökohdat 
kansallisiin ruokavalio-ohjeisiin; kehottaa komissiota kehittämään tällaisia 
suuntaviivoja ja erityistoimia, joilla edistetään tehokkaasti terveellisiä kasviperäisiä 
ruokavalioita;

21. katsoo, että kasviproteiinin tuotannon ja vaihtoehtoisten proteiinin lähteiden 
kehittäminen EU:ssa on keino vastata tehokkaasti moniin EU:n maatalouden kohtaamiin 
ympäristö- ja ilmastohaasteisiin sekä estää metsäkatoa EU:n ulkopuolisissa maissa;

22. kehottaa tarkistamaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja sisällyttämään 
siihen pakolliset vähimmäisvaatimukset kouluissa ja muissa julkisissa laitoksissa, jotta 
voidaan kannustaa luonnonmukaista ja paikallista elintarviketuotantoa ja edistää 
terveellisempiä ruokavalioita luomalla elintarvikeympäristö, jossa kuluttajat voivat 
tehdä terveellisiä valintoja;

23. kehottaa jälleen toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet unionin elintarvikejätteen 
vähentämiseksi 30 prosenttia vuoteen 2025 ja 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä 
vuoden 2014 perustasosta; korostaa, että tämän saavuttamiseksi tarvitaan sitovia 
tavoitteita;

24. suhtautuu myönteisesti päiväysmerkintöjä koskevien EU:n sääntöjen ehdotettuun 
tarkistukseen; korostaa, että päiväysmerkintöjä koskevien sääntöjen muuttamisen olisi 
perustuttava tieteeseen ja sillä olisi parannettava päiväysmerkintöjen käyttöä 
elintarvikeketjun toimijoiden keskuudessa ja niiden ymmärtämistä kuluttajien 
keskuudessa erityisesti ”parasta ennen” -merkintöjen osalta vaarantamatta kuitenkaan 
elintarvikkeiden turvallisuutta tai laatua;

Siirtymän mahdollistaminen

25. korostaa EU:n rahoituksen merkitystä tutkimukselle ja innovoinnille keskeisenä tekijänä 
pyrittäessä nopeuttamaan siirtymistä kestävämpään, terveellisempään ja 
osallistavampaan eurooppalaiseen elintarvikejärjestelmään samalla kun helpotetaan 
investointeja, joita tarvitaan edistämään agroekologisia käytäntöjä sekä sosiaalisessa 



PE662.094v01-00 12/17 PR\1220578FI.docx

FI

että teknologisessa innovoinnissa, ja korostaa maatilojen neuvontapalvelujen 
ratkaisevaa roolia varmistettaessa tiedon siirto viljelijäyhteisölle käyttäen perustana 
jäsenvaltioiden olemassa olevia erityisiä viljelijöille tarkoitettuja koulutusjärjestelmiä;

Maailmanlaajuisen siirtymän edistäminen

26. muistuttaa Euroopan elintarvikejärjestelmien maailmanlaajuisesta vastuusta ja niiden 
keskeisestä roolista elintarvikkeiden turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja eläinten 
hyvinvointia koskevien maailmanlaajuisten normien vahvistamisessa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki EU:hun tuodut elintarvikkeet ja 
rehut ovat täysin asiaa koskevien EU:n säännösten ja normien mukaisia, ja antamaan 
kehitysapua kehitysmaiden alkutuottajien tukemiseksi näiden normien noudattamisessa; 
pitää myönteisenä, että komissio aikoo ottaa huomioon pyydettyjen tuontitoleranssien 
ympäristövaikutukset;

°

° °

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Komissio julkaisi 20. toukokuuta 2020 ”Pellolta pöytään -strategian oikeudenmukaista, 
terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää varten” sekä ”Vuoteen 
2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian” osana vihreän kehityksen ohjelmaansa. Tähän 
sisältyi useita kauan odotettuja arviointeja ja raportteja torjunta-aineita ja ravitsemusta 
koskevasta lainsäädännöstä sekä etenemissuunnitelma nykyisen eläinten hyvinvointia 
koskevan lainsäädännön toimivuustarkastusta ja tarkistamista varten, mukaan lukien 
eläinkuljetukset ja eläinten teurastus, jotta voidaan varmistaa eläinten hyvinvoinnin 
korkeampi taso. ENVI- ja AGRI-valiokunnat ovat päättäneet laatia yhdessä valiokunta-
aloitteisen mietinnön Pellolta pöytään -strategiasta.

ENVI-valiokunnan esittelijä suhtautuu myönteisesti Pellolta pöytään -strategiaan, joka on 
erittäin tarpeellinen ensimmäinen askel terveellisen ruoan takaamiseksi kaikille ja sen 
varmistamiseksi, että elintarvikkeiden tuotanto- ja kulutustavoissa EU:ssa kunnioitetaan meitä 
ylläpitävän maapallon rajoja, ja korostaa, että tämän saavuttamiseksi on tehtävä paljon työtä. 
Tapa, jolla raha ohittaa elämän ja keskeiset arvot, on selkeimmillään maatalous- ja 
elintarvikealalla, jolla mittakaavaedut uhkaavat tehdä elämästä maapallolla kestämätöntä tai 
jopa mahdotonta lähitulevaisuudessa.

Viime vuosikymmeninä on julkaistu useita raportteja elintarvikejärjestelmämme haitallisista 
vaikutuksista ympäristöön ja kansanterveyteen, ja monia käytännön ratkaisuja ja poliittisia 
ratkaisuja on esitetty1. ENVI-valiokunnan esittelijä suhtautuu myönteisesti näihin kipeästi 
kaivattuihin analyyseihin ja poliittisiin ehdotuksiin ja ottaa erityisesti mallia IPES Food -
raportista ”Towards a Common Food Policy for the EU”2.

Teollinen kotieläintuotanto ja kemikaali-intensiiviset monokulttuurit aiheuttavat suuria 
kasvihuonekaasupäästöjä, maaperän huonontumista, ilman ja veden pilaantumista ja 
biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja vaarantavat siten eläinten hyvinvoinnin ja 
heikentävät kriittisiä ekosysteemejä, joista kaikki elämä maapallolla riippuu. Elintarvike- ja 
viljelyjärjestelmien osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä on jopa 
30 prosenttia. Maatalous aiheuttaa noin 90 prosenttia EU:n ammoniakkipäästöistä, millä on 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnonympäristöön ja joka vaikuttaa merkittävästi 
ilmansaasteisiin, jotka tappavat vuosittain 400 000 eurooppalaista. Torjunta-aineiden ja 
lannoitteiden käyttö uhkaa edelleen vakavasti biologista monimuotoisuutta (myös keskeisiä 
pölyttäjiä) ja ihmisten terveyttä, ja sitä on vähennettävä merkittävästi. 

EU ulkoistaa elintarvikejärjestelmiensä ympäristöjalanjälkeä yhä enenevässä määrin. Yli 
30 prosenttia EU:n elintarvikkeiden kysynnän tyydyttämiseen tarvittavasta maasta sijaitsee 

1 Kuten esimerkiksi: EAT-Lancet Commission -ryhmän vuoden 2019 raportti Food in The Anthropocene: the 
EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems; IPCC:n vuoden 2019 erityisraportti 
ilmastonmuutoksesta, aavikoitumisesta, maaperän huonontumisesta, kestävästä maankäytöstä, 
elintarviketurvasta ja kasvihuonekaasuvirroista maaekosysteemeissä; EYK:n vuoden 2017 raportti Food in a 
green light - A systems approach to sustainable food, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset 
unionin yleisestä maatalouspolitiikasta ja biologisesta monimuotoisuudesta; Alankomaiden hallituksen 
politiikkaa valmistelevan tieteellisen komitean vuoden 2014 raportti Towards a Food Policy, ja monet muut.
2 Kestäviä elintarvikejärjestelmiä käsittelevän kansainvälisen asiantuntijapaneelin (IPES Food) raportti (2019) 
Towards a Common Food Policy for the EU, http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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Euroopan ulkopuolella. EU tuo vuosittain miljoonia tonneja soijapohjaista rehua myös Etelä-
Amerikan maista, joissa vientiä varten tehohakatuilla alueilla väitetään ilmenevän metsäkatoa 
(osuus maailman CO2-päästöistä 20 prosenttia), häätöjä, torjunta-ainemyrkytyksiä ja 
ihmisoikeusloukkauksia. EU:n tuonnin on arvioitu vastaavan lähes neljäsosaa 
maailmanlaajuisesta kaupasta soijalla, naudanlihalla, nahalla ja palmuöljyllä, joita saadaan 
trooppisten metsien laittoman raivauksen tuloksena.

Alle puolet EU:n kalan ja äyriäisten kulutuksesta katetaan kotimaisella tuotannolla, mikä 
tarkoittaa, että Euroopalla on valtava vaikutus myös maailman meriluonnonvaroihin. 
Tilannetta pahentaa se, että noin 20 prosenttia EU:ssa tuotetuista elintarvikkeista menee 
hukkaan tai jätteeksi, minkä kustannukset ovat 143 miljardia euroa vuodessa, kun otetaan 
huomioon resurssien tuhlaus ja ympäristövaikutukset.

Elintarvikejärjestelmät vaikuttavat myös terveyteen muuttuvan ruokavalion kautta. 
Epäterveelliset ruokavaliot, joissa on runsaasti suolaa, sokeria, rasvaa ja eläinvalkuaista, ovat 
suurin sairauksien ja kuolleisuuden riskitekijä Euroopassa. Ne aiheuttavat lähes puolet sydän- 
ja verisuonitaudeista, jotka ovat yleisin kuolinsyy EU:ssa. Kroonisten, usein ruokavalioon 
liittyvien sairauksien osuus terveydenhuoltokustannuksista EU:ssa on jopa 80 prosenttia. Yli 
puolet Euroopan väestöstä on ylipainoisia, yli 20 prosenttia lihavia, ja nämä luvut ovat 
kasvussa. Mikrobilääkeresistenssi ja altistuminen hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille 
elintarvikkeiden ja elintarvikepakkausten välityksellä sekä maatalouden vesilähteiden 
saastuminen aiheuttavat myös merkittäviä ulkoisia terveysvaikutuksia.

Nykyisillä julkisen politiikan ja yksityisen sektorin toimilla ei pystytä vastaamaan 
asianmukaisesti näihin elintarvikejärjestelmiemme vakaviin ja toisiinsa liittyviin haasteisiin. 
Vallitsevissa ratkaisuissa ei ole onnistuttu sovittamaan yhteen kestävyyden eri näkökohtia 
(taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset), ja ne ovat usein kompensoineet toisiaan. Ne ovat 
hyödyntäneet ja vahvistaneet pitkälle erikoistunutta, teollista, pääomitettua, standardoitua ja 
vientiin suuntautunutta maatalouden ja elintarviketuotannon mallia, joka aiheuttaa 
järjestelmällisesti kielteisiä vaikutuksia ja ulkoisvaikutuksia. On luotettu teknologia-, 
markkina- ja teollisuusvetoiseen muutokseen, joka perustuu laajoja toimitusketjuja 
muodostavien suurten yritysten kykyyn saavuttaa suuri määrä ihmisiä. Nykyiset kannustimet 
luonnonvarojen säilyttämiseksi, biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi, hiilen 
sitomiseksi ja kansanterveyden suojelemiseksi eivät kuitenkaan selvästikään riitä 
suuntaamaan innovointipolkuja uudelleen. Itsesääntelyyn turvautuminen elintarvikeketjun 
monissa osissa on osoittautunut erittäin tehottomaksi.

ENVI-valiokunnan esittelijä katsoo, että on korkea aika omaksua kokonaisvaltainen 
lähestymistapa nykyisen elintarvikejärjestelmämme ongelmien ratkaisemiseksi yhdennetyllä 
tavalla. Suuntaa on muutettava perusteellisesti, jotta elintarvikejärjestelmät saadaan 
kestävämmälle pohjalle. Elintarvikejärjestelmiin, kuten maatalouteen ja kauppaan, vaikuttavia 
eri toimintapolitiikkoja on uudistettava kiireellisesti, jotta voidaan puuttua 
ilmastonmuutokseen, pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen, hillitä lihavuutta 
ja tehdä maataloudesta elinkelpoista seuraavalle sukupolvelle. Haasteen luonne edellyttää 
kattavia, politiikkalähtöisiä ratkaisuja.

Siirtyminen kohti yhdennettyä elintarvikepolitiikkaa voi korjata elintarvikejärjestelmien 
demokratiavajetta ja tasapainottaa valtaa. Jos painopistettä siirretään maataloudesta 
elintarvikkeisiin, useammat sidosryhmät voivat osallistua mielekkäällä tavalla politiikkojen 
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suunnitteluun ja arviointiin. Terveellisestä elintarvikeympäristöstä pellolta pöytään olisi 
tultava toiminnan keskeinen tavoite sekä EU:n että kansallisella tasolla, jotta voidaan 
tarkastella yhdessä tuotantoa, jakelua, vähittäismyyntiä ja kulutusta sekä luoda kattavia 
toimenpidepaketteja. Kuluttajilla on keskeinen rooli tässä kipeästi kaivatussa 
siirtymävaiheessa, ja heille olisi annettava mahdollisuus tehdä terveellisiä ja kestäviä valintoja 
muun muassa kattavalla, riippumattomalla ja tieteelliseen tietoon perustuvalla 
kuluttajavalistuksella.

Ruoka on elämämme perustarve ja ihmisoikeus. Siksi ruuan tuotanto ansaitsee täyden 
huomiomme. Terve ja kestävä maatalous on mahdollista, jos kunnioitamme luontoa, 
ennallistamme ravinnekiertoa, vähennämme kemiallisia tuotantopanoksia ja maksamme 
viljelijöille oikeudenmukaisen hinnan tuotteistaan. Kansalaisten on myös ymmärrettävä 
kattavasti, mistä elintarvikkeet ovat peräisin, miten ne tuotetaan ja kattaako niiden hinta 
tosiasiallisesti kaikki tuotanto- ja ympäristökustannukset. Meidän on varmistettava maan, 
puhtaan veden ja terveen maaperän saatavuus ja siirryttävä uusiutuvaan maatalouteen, joka on 
ilmastonmuutoksen kestävää, agroekologista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista. Meidän olisi 
saatava kauppa palvelemaan kestävää kehitystä, mikä edellyttää, että harkitaan uudelleen 
tapaa, jolla nykyisin tuomme ja viemme elintarvikkeita kaikkialla maailmassa. Meidän on 
myös pohdittava kriittisesti suuryritysten etuja, jotka uhkaavat ravintoturvaa. On olennaisen 
tärkeää rakentaa oikeudenmukaisempia, lyhyempiä ja puhtaampia toimitusketjuja ja edistää 
riittävää, terveellistä ja kestävää ruokavaliota kaikille, mukaan lukien oikeanlaisten 
kannustimien sisällyttäminen elintarvikkeiden hintoihin.

ENVI-valiokunnan esittelijän mukaan ennalta varautumisen ja haitattomuuden periaatteiden, 
ongelmien korjaamisen lähteellä, tuottajan vastuun laajentamisen ja todellisen 
kustannuslaskennan olisi oltava johtavia periaatteita siirryttäessä terveelliseen ja kestävään 
elintarvikejärjestelmään. Komission ilmoittamassa lainsäädäntökehyksessä on laadittava 
suunnitelma koko elintarvikejärjestelmän perusteelliselle muutokselle. Kaiken alakohtaisen 
lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen olisi edistettävä tätä tavoitetta ja tarjottava kaikille 
elintarvikeketjun toimijoille oikeanlaisia kannustimia tehdä kestäviä valintoja, joita tarvitaan 
varmistamaan, että tuotanto- ja kulutustapamme noudattavat planeettamme sietokyvyn rajoja, 
terveyttä koskeva ohjeita ja moraalisia sääntöjä, joiden mukaan haluamme elää. Veitset ja 
haarukat ovat tärkeimmät aseet, joita meillä on ilmastonmuutoksen, köyhyyden, nälän, 
tautien, eläinten kärsimyksen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen torjunnassa. On 
korkea aika alkaa käyttää niitä tehokkaasti.

AGRI-valiokunnan esittelijän näkökulmasta komission tiedonannossa ”Pellolta pöytään -
strategiasta” luodaan yhteys Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Euroopan 
elintarvikejärjestelmän välille.

Siinä saatetaan yhteen toisaalta Euroopan maatalous- ja elintarvikeala ja sen laaja 
oikeudellinen kehys, sen huomattavat määrärahat ja ennen kaikkea sen runsas panos Europa-
kansalaisten päivittäiseen hyvinvointiin ja toisaalta ilmastonmuutos, joka on ihmiskunnan 
kiireellisin haaste kaikissa maissa ja kaikessa ihmisen toiminnassa.

Politiikan osalta EU:n integroiduimman politiikan (yhteinen maatalouspolitiikka) ja 
kattavimman lainsäädännön (yleinen elintarvikelainsäädäntö) odotetaan edistävän komission 
ja Euroopan parlamentin nykyisen toimikauden kunnianhimoisinta hanketta ja EU:n 
kiireellisintä tavoitetta: ilmastoneutraaliuden saavuttamista Euroopassa vuoteen 2050 
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mennessä.

Euroopan elintarvikejärjestelmällä on erittäin suuri merkitys Euroopan taloudelle: Yli 
47 miljoonaa henkilöä yli 15 miljoonalla maatilalla tuottaa vuosittain lähes 900 miljardin 
euron liikevaihdon. Kaikki elintarviketuotannon toimijat (maataloustuottajat ja 
elintarvikkeiden jalostusteollisuus) muodostavat yhdessä 7,5 prosenttia työpaikoista ja 
3,7 prosenttia EU:n kokonaisarvonlisästä. Tarkemmin sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että noin 
12 miljoonaa maatilaa tuottaa maataloustuotteita jalostettavaksi noin 300 000 elintarvike- ja 
juomateollisuuden yrityksessä. Nämä elintarvikkeiden jalostajat myyvät tuotteitaan pääasiassa 
elintarvikkeiden jakelun ja elintarvikepalvelujen alalla toimivien 2,8 miljoonan pienen ja 
keskisuuren yrityksen kautta, ja ne toimittavat elintarvikkeita EU:n 500 miljoonalle 
kuluttajalle.

Kaikki nämä keskimääräiset luvut peittävät kuitenkin alleen sekä tuotantorakenteen että 
kulutustottumusten suuren vaihtelun: EU:n maatiloilla on keskimäärin 16 hehtaaria 
maatalousmaata, 66 prosentilla niistä on alle 5 hehtaaria ja vain 7 prosentilla yli 50 hehtaaria 
maatalousmaata. Kotitalouksien elintarvike- ja juomamenot ovat EU:ssa keskimäärin 
14 prosenttia, Romaniassa 30 prosenttia ja Itävallassa 9 prosenttia käytettävissä olevista 
tuloista.

Kaikki nämä erot liittyvät kuitenkin yhteen ainoaan eurooppalaiseen elintarvikejärjestelmään, 
joka perustuu kahteen periaatteeseen:

perhetiloihin perustuva monimuotoinen maatalousala, joka tarjoaa erilaisia tuotteita ja 
palveluja ja varmistaa laadukkaan elintarviketuotannon, hyvät maatalouskäytännöt, korkeat 
ympäristönormit ja elinvoimaiset maaseutualueet kaikkialla unionissa;

ennalta varautumisen periaate, joka kattaa sekä maatalouden tuotantopanokset että tuotokset 
ja jonka avulla päättäjät voivat toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, jos ympäristön tai 
ihmisten terveyden aiheuttamasta vaarasta on tieteellistä näyttöä.

Molemmat näistä periaatteista kehittyivät ajan mittaan, ja niihin kohdistui poliittisia 
uudistuksia ja merkittäviä kriisejä, kun samalla otettiin huomioon väestörakenteen muutokset 
ja kulutustottumusten muutokset.

Ilmastonmuutos ei ole Euroopan elintarvikejärjestelmän ainoa haaste: maaperän laadun ja 
orgaanisen aineksen heikkeneminen sekä hyönteisten, lintujen ja nisäkkäiden väheneminen 
tehoviljelyalueilla; epätasapainoinen ruokavalio, mikä aiheutuu siitä, että runsaasti energiaa 
sisältävät jalostetut (sokeripitoiset) elintarvikkeet ovat helpommin saatavilla kuin terveelliset 
hedelmät ja vihannekset; kasvavat taloudelliset paineet, jotka johtuvat maan korkeista 
hinnoista ja pääomavaltaisesta teknologiasta sekä markkinoiden keskittymisestä 
tuotantoketjun alku- ja loppupään sektoreilla.

Keskeinen kysymys onnistuneessa pyrkimyksessä siihen, että Euroopan elintarvikejärjestelmä 
voi osaltaan edistää ilmastoneutraaliuden saavuttamista, on lakien ja politiikkojen 
johdonmukaisuus ja ristiriitaisuuksien välttäminen samalla kun varmistetaan sääntöjen ja 
menettelyjen vakaus ja siten pitkän aikavälin suunnittelu ja investoinnit käyttäen perustana 
kaikkien lainsäädäntöehdotusten perusteellista ennakkoarviointia, johon sidosryhmät 
osallistuvat aktiivisesti.
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Toinen erittäin tärkeä tekijä on soveltaa taitotietoon perustuvaa ja näyttöön perustuvaa 
lähestymistapaa koko elintarvikejärjestelmässä elintarvikealan toimijoiden 
erityiskoulutuksesta maatilojen neuvontapalveluihin, jotta perustutkimuksen ja soveltavan 
tutkimuksen tulokset voidaan tuoda todelliseen käyttöön sekä sosiaalisena että teknologisena 
innovointina.

Keskeinen tekijä elintarvikejärjestelmän siirtymävaiheessa on kuluttajien vastuu ja valinta, 
kun kestävien maataloustuotteiden ja pienimuotoisen elintarviketuotannon tarjonta vastaa 
kuluttajien kysyntää elintarvikeympäristössä, jolloin kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia 
valintoja terveellisistä, laadukkaista ja paikallisista tuotteista.

Vaikka Euroopan elintarvikejärjestelmä tuotti edelleen turvallisia, kohtuuhintaisia ja 
korkealaatuisia tuotteita koko covid-19-pandemian ajan, tämä kriisi on tuonut esiin tarpeen 
lisätä häiriönsietokykyä vähentämällä riippuvuutta (viennin) markkinoille pääsystä ja 
(kolmansien maiden) tuotantopanoksista sekä kausityövoimasta ja tavaravirroista 
sisämarkkinoilla.

On tärkeää tukea alkutuottajia ja pienimuotoista elintarviketuotantoa siirtymävaiheessa 
YMP:n kansallisten strategiasuunnitelmien räätälöidyillä tukiohjelmilla mutta myös 
kohdennetuilla toimenpiteillä laajemmassa oikeudellisessa kehyksessä, mukaan lukien 
kilpailusäännöt ja hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjunta sekä joustavuuden 
salliminen elintarvikeketjua koskevissa säännöissä.

Lisäksi tulevalla YMP:llä 2022–2027 on ratkaiseva rooli erityisesti kansallisissa 
strategiasuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden (ekojärjestelmät) 
suunnittelussa ja hallinnoinnissa, sillä se antaa kaikille Euroopan elintarvikejärjestelmän 
toimijoille mahdollisuuden ottaa käyttöön uusia vihreitä liiketoimintamalleja ja sisällyttää 
niihin ekologista ja sosiaalista kestävyyttä koskevia kriteerejä samalla kun varmistetaan 
taloudellinen elinkelpoisuus ja valinnanvapaus.

AGRI-valiokunnan esittelijä uskoo vakaasti, että kun Pellolta pöytään -strategian 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa keskitytään näihin tekijöihin, voidaan mahdollistaa se, 
että Euroopan elintarvikejärjestelmä voi saavuttaa ilmastoneutraaliutta koskevan 
eurooppalaisen tavoitteen vuoteen 2050 mennessä.


