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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission aikomusta vastata ilmastonmuutosta koskevaan haasteeseen 
ja muuttaa maatalouspolitiikkaansa sen mukaisesti; korostaa, kuinka suuri osuus
kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin karjan tehotuotannosta; kehottaa komissiota 
antamaan säädösehdotuksia, joilla pyritään pienentämään näitä päästöjä edistämällä 
kattavampaa ja kestävämpää maataloutta erityisesti karjanhoidon alalla;

2. korostaa, että maataloudelle myönnettävä julkinen rahoitus on kytkettävä ympäristöä, 
luontoa ja eläinten hyvinvointia koskeviin tuloksiin ja että sen ehdoksi on asetettava 
näillä aloilla sovellettavan keskeisen ympäristölainsäädännön noudattaminen (täydentävät 
ehdot); pyytää komissiolta, ettei se heikentäisi nykyisiä täydentäviä ehtoja koskevia 
säännöksiä ns. yksinkertaistamista koskevilla toimenpiteillään ja että se tutkisi, ovatko 
nämä vaatimukset riittävä keino puuttua nykyisten maatalousjärjestelmien 
ympäristövaikutuksiin; katsoo, että täydentävien ehtojen järjestelmään pitäisi sisällyttää 
vedenkäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevia ylimääräisiä säännöksiä;

3. pitää valitettavana, että komissio menetti tilaisuuden puuttua laajemmin ongelmiin, jotka 
liittyvät EU:n normeja rikkovan ruoan- ja rehuntuonnin kasvuun ja jotka uhkaavat siis 
vaarantaa EU:n saavutukset ympäristön, eläinten hyvinvoinnin sekä julkisen tuen 
saamiselle asetettujen sosiaalisten ehtojen alalla;

4. katsoo, että suoran tuen irrottaminen maataloustuotannosta voi auttaa pitkällä aikavälillä 
vähentämään EU:n maatalouden haittavaikutuksia ympäristöön, kunhan tämän lisäksi 
tuetaan tehokkaammin kestäviä käytäntöjä maaseudun kehittämisen alalla;

5. kehottaa komissiota esittämään johdonmukaisia ehdotuksia, joilla edistetään kestävää 
energiantuotantoa energiakasveista, mukaan luettuna kestävien biopolttoaineiden 
sertifiointijärjestelmä ja tällaisten polttoaineiden tuotantoa koskevat 
vähimmäisvaatimukset;

6. kehottaa nostamaan mukautusastetta ja määrittelemään hyväksytyt alenevat tilatuet, 
mukaan luettuna ekologiset ja sosiaaliset mukautusperusteet; kehottaa komissiota 
varaamaan enemmän määrärahoja maaseudun kehittämispolitiikkaan; on kuitenkin 
huolissaan siitä nykysuuntauksesta, että jäsenvaltiot keskittyvät maaseudun 
kehittämisohjelmissaan tiloihin kohdistuviin investointeihin; katsoo, että maaseudun 
kehittämiseen osoitettuja varoja pitäisi käyttää lähinnä maataloutta ja ympäristöä 
koskeviin hankkeisiin, Leader-tyyppisiin toimenpiteisiin sekä muihin 
kokonaisvaltaisempiin keinoihin pyrkiä kestävään maaseututalouteen;

7. on huolissaan siitä, että kesannointipakon poistaminen vähentää 
ympäristönsuojelutarkoituksiin sopivia viljelyalueita; kehottaa komissiota antamaan 
säädösehdotuksen luonnollisten elinympäristöjen perustamisesta tai ylläpitämisestä sekä 
ehdottamaan kattavia käytäntöjä, joilla edistetään luonnon monimuotoisuutta erityisesti 
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tuottavimmilla viljelyalueilla;

8. kehottaa komissiota esittämään johdonmukaisia ehdotuksia kestävän viljelytoiminnan 
jatkamiseksi erityisesti epäsuotuisilla alueilla, sillä ne ovat ratkaisevan tärkeitä luonnon 
monimuotoisuutta edistävien viljelyjärjestelmien suojelemisen kannalta;

9. korostaa, kuinka tärkeää monivuotinen laidunmaa on maatalouden monimuotoisuuden 
suojelun kannalta, ja kehottaa komissiota parantamaan toimiaan, joilla se ehkäisee 
laidunmaan ottamista kasvintuotantokäyttöön.


