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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että vuonna 2017 äkillisesti pahentunut puutteellinen ruokaturva vaikutti 

124 miljoonaan henkilöön 51 valtiossa, ja toteaa, että kasvu on 16 miljoonaa henkilöä 

vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että suurin osa ihmisistä, joihin puutteellinen 

ruokaturva vaikuttaa, asuu maaseutualueilla; 

2. muistuttaa, että unioni on maataloustuotteiden suurin viejä ja tuoja ja että sillä on siksi 

tärkeä rooli maailmanlaajuisilla maatalousmarkkinoilla; toteaa, että unioni on 

kehitysmaiden suurin kauppakumppani maataloustuotteiden alalla; 

3. muistuttaa uudesta kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta, jossa 

unioni ja sen jäsenvaltiot vahvistavat sitoutumisensa Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklassa tarkoitettuun kehitykseen vaikuttavien 

politiikkojen johdonmukaisuuden periaatteeseen ja toteavat sen ehdottoman tärkeyden, 

mikä merkitsee, että kaikki kehitysyhteistyön tavoitteet otetaan huomioon kaikissa EU:n 

politiikoissa, myös maatalouspolitiikassa ja rahoituksessa, joilla on todennäköisesti 

kielteisiä vaikutuksia kehitysmaihin; katsoo tässä yhteydessä, että yhteisen 

maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksessa tulisi kunnioittaa kehitysmaiden oikeutta 

muotoilla omat maatalous- ja elintarvikepolitiikkansa heikentämättä niiden, erityisesti 

vähiten kehittyneiden maiden, elintarvikkeiden tuotantokapasiteettia ja elintarviketurvaa 

pitkällä aikavälillä; 

4. muistuttaa unionin ja sen jäsenvaltioiden sitoutumisesta kestävän kehityksen 

tavoitteisiin ja painottaa, että YMP:n on oltava johdonmukainen kestävän kehityksen 

tavoitteiden kanssa, erityisesti tavoitteiden 2 (nälän poistaminen), 5 (sukupuolten 

välinen tasa-arvo), 12 (kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys), 13 (ilmastotoimet) ja 

15 (maaekosysteemien suojeleminen), ja että tulevassa YMP:ssä on noudatettava näitä 

tavoitteita; 

5. toteaa, että YMP on kaukana täydellisestä ja että sen on oltava kehitystä edistävämpi ja 

estettävä vääristymät sekä unionissa että kansainvälisillä maatalousmarkkinoilla sekä 

edistettävä siirtymistä kohti kestävämpää maataloutta ja kestävämpiä 

maatalouskäytäntöjä, jotka auttavat suojelemaan ekosysteemejä ja luonnonvaroja ja 

vahvistamaan niiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen, äärimmäisiin 

sääolosuhteisiin, kuivuuteen, tulviin ja muihin katastrofeihin ja jotka parantavat 

vähitellen maaperän laatua kestävän kehityksen tavoitteen 2 mukaisesti; 

6. muistuttaa, että maatalous, joka ei onnistu maaseudun elinkeinojen, yhdenvertaisuuden 

ja sosiaalisen hyvinvoinnin suojaamisessa ja parantamisessa, on kestämätöntä; kehottaa 

EU:ta kehittämään oikeudenmukaisia ja ympäristön kannalta kestäviä 

elintarviketuotantojärjestelmiä, kannustamaan vastuulliseen kulutukseen ja tukemaan 

kestävän ruokavalion malleja kaikissa toimintatavoissaan, joilla on todennäköisesti 

vaikutusta kehitysmaihin; 

7. painottaa, että YMP:n uudistuksen olisi osaltaan edistettävä uuden eurooppalaisen 



 

PE619.225v02-00 4/8 AD\1151893FI.docx 

FI 

elintarvikejärjestelmän kehittämistä kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 

2030) ja Pariisin ilmastosopimuksen muuttuvan luonteen mukaisesti; katsoo, että tätä 

varten tarvitaan ajatusmallin muutosta, jossa edettäisiin ”vihreästä vallankumouksesta” 

kohti ”agroekologista lähestymistapaa” maataloustieteen ja -tekniikan kehitystä 

koskevassa kansainvälisessä arvioinnissa (IAASTD) esitettyjen johtopäätösten sekä 

oikeutta ruokaan käsittelevän YK:n erityisraportoijan suositusten mukaisesti; toteaa 

tämän edellyttävän, että tunnustetaan maatalouden monitoimisuus ja siirrytään nopeasti 

kemikaalien intensiiviseen käyttöön perustuvasta monokulttuurista kohti monipuolista 

ja kestävää maataloutta, joka perustuu maatalouden ekologisiin viljelykäytäntöihin, 

vahvistaa paikallisia elintarvikejärjestelmiä ja pienviljelyä ja tukee perinteisiä 

organisaatiomalleja; 

8. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan täytäntöön uuden kehityspolitiikkaa 

koskevan eurooppalaisen konsensuksen tukeakseen agroekologiaa, myös ulkoisen 

investointiohjelman maatalouden investointi-ikkunan kautta; 

9. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään vuoropuhelua kehitysmaiden kanssa ja 

tarjoamaan asiantuntemustaan ja taloudellista tukeaan pieniviljelmiin ja perhetiloihin 

perustuvan kestävän maatalouden edistämiseksi kehitysmaissa kohdistaen tämän 

erityisesti nuoriin ja naisiin, mitä koskeva sitoumus esitettiin Afrikan unionin ja 

Euroopan unionin vuoden 2017 huippukokouksessa annetussa yhteisessä julistuksessa 

”Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development”; 

muistuttaa naisten roolista maaseutualueilla yrittäjinä ja kestävän kehityksen edistäjinä; 

painottaa, että on lisättävä heidän potentiaaliaan kestävässä maataloudessa ja tuettava 

heidän sinnikkyyttään maaseutualueilla; 

10. muistuttaa YMP:n alkuperäisistä tavoitteista sellaisina kuin ne esitetään SEUT:n 

39 artiklassa ja kehottaa lisäämään vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä koskevaan 

lainsäädäntöön uuden luvun YMP:n vastuusta kehityspolitiikan asioissa, siten että 

siihen sisällytetään paremmin ympäristötavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet, 

koska vientitukien kieltäminen merkitsee, että taloudellisia vääristymiä esiintyy, mikä 

mahdollistaa, että EU:n maatalousala vie maataloushyödykkeitä alle keskimääräisten 

tuotantokustannusten; 

11. kehottaa komissiota toteuttamaan YMP:n ulkoisten vaikutusten ennakko- ja 

jälkiarviointeja järjestelmällisesti kestävän kehityksen tavoitteita koskevien 

indikaattorien avulla sekä kehittämään menetelmäkehyksen YMP:n kehitysmaiden 

maataloustuotantoalaan, elintarvikkeiden kohtuuhintaisuuteen ja saatavuuteen 

kohdistuvien vaikutusten seuraamiseksi ja arvioimiseksi; ehdottaa näiden tietojen 

käyttämistä varoitusmekanismissa, joka varoittaisi YMP:n kielteisistä vaikutuksista 

kehitysmaiden pienviljelijöiden, erityisesti naispuolisten viljelijöiden, elinkeinoon; 

12. painottaa, että YMP:n on noudatettava vahingon tuottamisen välttämistä koskevaa 

periaatetta ja oltava johdonmukainen muiden unionin kehitysyhteistyön politiikkojen ja 

kansainvälisten velvoitteiden kanssa mutta myös ihmisoikeuksien, ympäristön, 

ilmaston, eläinten oikeuksien ja luonnon suojelun kanssa; toteaa lisäksi, että EU:n 

talousarvion kannalta on tehotonta synnyttää kielteisiä ulkoisia vaikutuksia ja sitten 

kattaa niistä aiheutuvat kustannukset; 

13. pitää välttämättömänä, että Agenda 2030:n politiikkojen ja kestävän kehityksen 



 

AD\1151893FI.docx 5/8 PE619.225v02-00 

 FI 

tavoitteiden mukaisesti myönnetään maantieteellisen epätasapainon esiintyminen 

maatalousalan kauppasuhteissa ja kilpailussa kehitysmaiden ja EU:n välillä ja edistetään 

entistä tasapainoisempia suhteita kauppakumppanien kanssa; 

14. kehottaa EU:ta varmistamaan, että tulevassa YMP:ssä voitetaan ongelmat, joita liittyy 

nykyiseen vientiin suuntautuneeseen maatalousmalliin, vahvistamalla EU:n 

sisämarkkinoita ja elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja kestävällä tavalla, jotta ei 

vaaranneta valtioiden kehitystä ja jotta varmistetaan ulkoisten häiriöiden ja uhkien 

kestokyky; 

15. toteaa, että EU:n maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonti ja vienti perustuvat 

kauppasopimuksiin; painottaa, että näillä sopimuksilla olisi varmistettava unionin 

maanviljelijöiden ja muun maailman väliset yhdenvertaiset toimintaedellytykset 

myöntämällä kehitysmaille etuuskohteluita; 

16. kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan aina vain tehokkaamman eurooppalaisen 

maatalouden tavoittelemisen ja taltuttamaan ylituotannon karjankasvatusalalla ottamalla 

käyttöön pakollisen pinta-alaan perustuvan karjankasvatusjärjestelmän; panee 

huolestuneena merkille, että EU:n riippuvuus tuontirehusta, erityisesti soijasta, on 

osaltaan edistänyt maatalousmaan kysyntää unionin ulkopuolella, johtanut metsäkatoon, 

luonnon monimuotoisuuden menetykseen ja yhteisöjen siirtymiseen sekä myrkytysten 

lisääntymiseen, kun Etelä-Amerikassa viljellään kasvinsuojeluaineiden tehokäyttöön 

perustuvalla tavalla geneettisesti muokattua soijaa; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 

vähentämään valkuaiskasvien maahantuontia kolmansista maista, kuten Argentiinasta ja 

Brasiliasta, ja lopettamaan sen asteittain kokonaan; 

17. kehottaa lisäksi toteuttamaan viljelykiertoa palkokasvien avulla kaikella soveltuvalla 

viljelymaalla sekä panemaan täytäntöön EU:n laajuisen valkuaisstrategian, jolla 

pyritään vähentämään riippuvuutta soijan tuonnista kolmansista maista; vaatii tällä välin 

kestävyyskriteerien käyttöönottoa kasviproteiinien maahantuonnille; 

18. muistuttaa, kuinka tärkeää on parantaa paikallisten viljelijöiden mahdollisuuksia edetä 

arvoketjussa tarjoamalla heille luonnonmukaisia ja lisäarvoa tuovia tuotteita koskevaa 

apua ja tukea sekä tarjoamalla heille uutta tietoa ja teknologiaa, sillä kestävyyden 

saavuttaminen edellyttää suoria toimia luonnonvarojen säilyttämiseksi, suojelemiseksi 

ja vahvistamiseksi; 

19. kehottaa luopumaan epäsuorista ja kohdentamattomista tuista, kuten pinta-alatuista; 

kehottaa myöntämään tukia vain tilanteissa, joissa niillä edistetään julkisia hyödykkeitä, 

kuten paikallisia työpaikkoja, luonnon monimuotoisuutta, eläinten hyvinvointia, 

puhdasta ilmaa ja vettä sekä tervettä ja elävää maaperää; 

20. muistuttaa tässä yhteydessä markkinoiden vääristymistä, jotka ovat aiheutuneet 

tuotantosidonnaisen tuen palauttamisesta YMP:n kaudella 2014–2020; muistuttaa, että 

maitokiintiöiden lakkauttaminen vuonna 2015 tarkoituksena luoda uusia 

markkinamahdollisuuksia eurooppalaisille maataloustuotteille kehitysmaissa on 

pahentanut ylituotantoa, johtanut hintojen laskuun ja vaikuttanut maitoalan kehitykseen 

sekä Euroopassa että kehitysmaissa; 

21. toistaa kantansa, jonka mukaan tuet jakautuvat epätasaisesti; katsoo, että suuremmat 
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tilat eivät hintavaihteluista aiheutuvassa kriisissä välttämättä tarvitse samaa 

tulotukitasoa vakauttamaan maataloudesta saatavia tuloja kuin pienet tilat, koska ne 

voivat hyötyä suurtuotannon eduista, jotka todennäköisesti tekevät niistä kestävämpiä; 

22. muistuttaa, että nälkä ja aliravitsemus kehitysmaissa liittyvät suurelta osin ostovoiman 

puutteeseen ja/tai maaseudun köyhien kykenemättömyyteen omavaraisuuteen; kehottaa 

tämän vuoksi EU:ta auttamaan aktiivisesti kehitysmaita voittamaan esteet (esimerkiksi 

heikko infrastruktuuri ja logistiikka) niiden omassa maataloustuotannossa; 

23. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita vahvistamaan kehitysmaiden omaa 

elintarviketuotantoa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sen sijaan, että 

lisättäisiin EU:n maatalousvientiä kehitysmaihin; kehottaa EU:ta rohkaisemaan 

kehitysmaita lisäämään ja monipuolistamaan elintarviketuotantoaan kotimaisen 

elintarvikekysynnän ja etelä–etelä-markkinoiden kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi, 

sillä EU:n maatalouspolitiikka ei ole yksin vastuussa maapallon kasvavan väestön 

ruokkimisesta; painottaa tästä syystä, että on tärkeää torjua maananastusta 

kehitysmaissa; 

24. kehottaa EU:ta vastaamaan kehitysmaiden vaatimuksiin suojella niiden 

elintarviketuotantoa ja väestöä halpatuonnin mahdollisilta tuhoisilta vaikutuksilta; 

25. huomauttaa, että yli puolet vähiten kehittyneiden maiden väestöstä asuu yhä 

maaseudulla vuonna 2050 ja että kehittämällä kestävää maataloutta kehitysmaissa 

autetaan vapauttamaan maaseutuyhteisöjen potentiaali, tuetaan väestön jäämistä 

maaseudulle sekä vähennetään alityöllisyyttä, köyhyyttä ja puutteellista ruokaturvaa, 

mikä puolestaan auttaa torjumaan pakkomuuton perimmäisiä syitä; 

26. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen luoda työllistymismahdollisuuksia ja 

tuloja tuottavaa toimintaa siirtolaisten alkuperä- ja kauttakulkualueilla YMP:n tukemien 

hankkeiden kautta; kehottaa komissiota panemaan täytäntöön EU:n ja Afrikan unionin 

välisiä vaihto-ohjelmia maataloustuotantoa ja maatalouden innovointia koskevan 

yhteistyön ja vuoropuhelun avulla; 

27. toteaa, että Euroopan GNSS-viraston hallinnoimien avaruus- ja satelliittiohjelmien 

(Galileo, EGNOS ja Copernicus) kaltaisella avaruusteknologialla voi olla ratkaiseva 

asema YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, koska ne tarjoavat 

kohtuuhintaisia ratkaisuja kohti täsmäviljelyä ja näin myös jätteiden vähentämistä, ajan 

säästämistä, uupumuksen vähentämistä ja laitteiden käytön optimointia; 

28. kehottaa komissiota kartoittamaan avaruustieteen teknologiaa ja sovelluksia sekä 

tehokasta kehitysyhteistyötä koskevaa maailmanlaajuista kumppanuutta mekanismeina, 

joilla voidaan auttaa seuraamaan satoa, karjaa, metsätaloutta, kalataloutta ja vesiviljelyä 

sekä tukemaan viljelijöitä, kalastajia, metsänomistajia ja päätöksentekijöitä pyrittäessä 

hyödyntämään moninaisia menetelmiä kestävän elintarviketuotannon saavuttamiseksi ja 

siihen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi; 

29. painottaa, että maatalouskaupan on yleisemmin edistettävä kumppanuuden pohjalta 

maailmanlaajuisen eriarvoisuuden vähentämistä ja lisättävä tulevaisuudessa kaikkien 

kauppakumppanien osallistavampia sosiaalisia hyötyjä kunnioittaen samalla 

planeettamme ekologisia rajoja.  
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