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PERUSTELUT

Maatalousmarkkinoiden yhä lisääntyvällä avaamisella ja kansainvälistymisellä on merkittäviä 
rakenteellisia vaikutuksia Euroopan unionin maataloudelle ja maaseutualueiden 
kehittymiselle. Näin ollen Lissabonin strategiaan liittyvien maaseudun turvaamisen, 
kilpailukyvyn ja kaupallisten mahdollisuuksien parantamisen kestävällä tavalla on oltava 
yhteisön keskeinen tavoite.

Unionin YMP:n uudistus oli merkittävä askel oikeaan suuntaan. Uudistuksen yhteydessä 
tuetaan oleellisesti maatalousmarkkinoiden yhdentymistä. Tämä avaa uusia 
kehitysmahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös vaaroja yrityksille ja markkinoille, jotka 
eivät pysty mukautumaan riittävän nopeasti. Yhteiskunnan maataloudelle ja 
elintarviketuotannolle asettamat vaatimukset kasvavat samanaikaisesti.

Euroopan parlamentissa on pitkään pyritty yhteispäätösmenettelyn käyttöön 
maatalousasioissa. On myönteistä, että Amsterdamin sopimuksesta lähtien esitetty 
yhteispäätösmenettelyn käyttö ympäristönsuojelun, elintarviketurvallisuuden ja 
kuluttajansuojan aloilla on sisällytetty perustuslakiehdotukseen. Maatalouspolitiikan alalla 
maatalousministerien neuvosto on voinut tähän asti jättää Euroopan parlamentin kannan 
huomiotta. Tältä kannalta perustuslakiehdotus edisti demokraattista oikeutusta, sillä sen 
mukaan kaikissa tärkeimmissä maatalouspolitiikkaa koskevissa päätöksissä käytettäisiin
yhteispäätösmenettelyä. Monissa keskeisissä markkinataloudellisissa kysymyksissä 
perustuslakiehdotus merkitsee kuitenkin tilanteen muuttumista nykyistä huonommaksi. Näissä 
kysymyksissä neuvosto tekisi päätöksiä ilman, että Euroopan parlamentti osallistuu 
päätöksentekomenettelyyn.

Yhteinen maatalouspolitiikka on yksi Euroopan yhdentymisen peruspilareista. Kun otetaan 
huomioon YMP:n suuri merkitys ja merkittävä asema EU:n talousarviossa, tämän 
arkaluonteisen alan on oltava unionin kansalaisten kannalta mahdollisimman avoin ja tarjota 
näin mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon. Euroopan parlamentin täysimääräisen 
osallistumisen yhteispäätösmenettelyyn kaikissa maatalouspolitiikan, kuluttajansuojan ja 
elintarviketurvallisuuden kysymyksissä on kuuluttava tulevaisuudessa EU:n toimielimiä 
koskevaan suunnitelmaan.

Tätä varten yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet on määriteltävä perusteellisesti uudelleen. 
III osan III-123 artikla on vanhentunut ja siksi sitä ei voida enää huomioida. Maatalous tarjoaa 
EU:ssa tällä hetkellä työpaikan 10 miljoonalle ihmiselle. Maatalous on tiiviisti yhteydessä 
maaseudun kestävään kehitykseen, joka voidaan varmistaa ainoastaan sen avulla. Nykyinen 
YMP perustuu korkealaatuisten elintarvikkeiden markkinajohteiseen, ympäristöä ja 
luonnonvaroja säästävään sekä yhteiskunnallisesti kestävään tuotantoon kansainvälisesti 
oikeudenmukaisissa olosuhteissa. YMP:ssä otetaan huomioon eläintensuojeluun liittyvät 
seikat ja toteutetaan toimia eläintautiepidemioiden torjumiseksi.

Valmistelija toteaa, että perustuslakiehdotus ei ole tyydyttävä yhteiskunnassa hyväksyttävissä 
olevan YMP:n kannalta. Euroopan parlamentin tulisi pikemmin, kuten maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunta vaatii lausunnossaan Euroopan perustuslakisopimuksesta, 
tehdä parhaansa yhteisen maatalouspolitiikan merkityksen sekä sen kuluttajille koituvien 
etujen ja aikaansaadun edistyksen selvittämiseksi kansalaisille.
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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että yhteisen maatalouspolitiikan (YMP:n) on tuettava Lissabonin strategian 
tavoitteiden saavuttamista työllisyyttä, tutkimusta ja tekniikka edistäen, jotta Euroopan 
taloudesta tulisi kilpailukykyisempi ja tuottavampi;

2. pahoittelee, että nykyisen perustamissopimuksen mukaan yhteispäätösmenettely ei koske 
yhteistä maatalouspolitiikkaa ja pyytää, että tulevassa sopimuksessa ensisijaisena olisi 
yhteispäätösmenettelyn laajentaminen YMP:aan, jotta perustuslakisopimuksen
(III-230 artiklan 2 kohta ja III-231 artiklan 3 kohta) puutteet korjattaisiin;

3. pitää valitettavana, että asioista, joissa tähän mennessä sovellettiin kuulemismenettelyä, 
voidaan nyt päättää ilman Euroopan parlamentin osallistumista; pitää tätä joidenkin 
Euroopan kansalaisten perustuslakiin kohdistuvan epäilevän asenteen ja demokraattisen 
vajeen välttämättömän poistamisen kannalta haitallisena;

4. viittaa siihen, että III-227 artiklassa esitetyt tavoitteet ovat ristiriidassa I-3 artiklassa 
muotoiltujen Euroopan unionin tavoitteiden kanssa; katsoo, että tämän vuoksi yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteet on saatettava ajan tasalle ottaen huomioon politiikan 
viimeaikainen kehitys ja sen monitahoinen merkitys viljelijöille, maaseudun 
kehittymiselle, ympäristölle ja kuluttajille, sekä tarve tarttuvien eläintautien torjuntaa 
koskeville toimille;

5. pitää seuraavaa tekstiä yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden kannalta edelleen 
asianmukaisena:

Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on:

a. tukea Euroopan unionissa ympäristön- ja eläintensuojelun sekä maiseman säilyttämisen 
kannalta sopivaa monitoimista maatalouden alaa, jolla edistetään biologista 
monimuotoisuutta ja joka palkitsee maanviljelijöitä näiden tavoitteiden tukemisessa,

b. lisätä maatalouden tuottavuutta edistämällä teknistä kehitystä sekä varmistamalla, että 
maataloustuotantoa kehitetään järkiperäisesti ja että tuotannontekijöitä hyödynnetään 
parhaalla mahdollisella tavalla,

c. luoda kestäviä tulevaisuudennäkymiä maaseutuväestölle erityisesti maaseudun 
kehittämispolitiikalla, yhtäläisillä tuotteita koskevilla edellytyksillä EU:n markkinoilla ja 
varmistamalla ja luomalla työpaikkoja maaseudulla,

d. vakiinnuttaa markkinat ja huolehtia siitä, että väestö saa korkealaatuisia ja turvallisia 
elintarvikkeita, jotka tuotetaan kohtuullisia eläinten hyvinvointia, ympäristöä ja työntekoa 
koskevia standardeja noudattaen,
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e. kehittää innovatiivisia tekniikkoja ja suunnitelmia, joiden tavoitteena on
elintarviketuotannon laadun parantaminen, tuotantopanos- ja tuotantokustannusten 
vähentäminen ja maataloustuotteiden hyödyntäminen energiantuotannon uusiutuvina 
raaka-aineina.

6. katsoo, että näiden tavoitteiden olisi joka tapauksessa kuuluttava mahdolliseen 
supistettuun perustuslakisopimukseen, jossa keskitytään tavoitteisiin, tehtävienjakoon 
sekä tärkeisiin EU:n päätöksentekomenettelyihin ja katsoo, että yksityiskohtaisemmat 
säännökset voitaisiin sisällyttää erilliseen sopimukseen;

7. pyytää Euroopan unionin viestintästrategiaan kuuluvia toimia, joilla kansalaisille 
tiedotetaan yhteisestä maatalouspolitiikasta ja etenkin viimeaikaisista muutoksista sen 
ajantasaistamiseksi ja sen saattamiseksi yhdenmukaiseksi yhteisön uusien tavoitteiden 
kanssa.
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