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Suuret tavoitteet tulevaisuuden yhteiselle maatalouspolitiikalle CAP:lle.

Tänään Helsingissä pidetyn Maatalouden tulevaisuusfoorumin (Regional Forum for
the Future of Agriculture) osallistujat olivat yksimielisiä siitä että, mikäli Eurooppa on
vakavissaan kunnianhimoisissa tavoitteissaan; esimerkiksi asioissa, jotka liittyvät
ilmaston muutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen (biodiversiteettiin), sen täytyy
rahoittaa kunnolla yhteistä maatalouspolitiikkaa CAP:a. Nämä tavoitteet edellyttävät
täytäntöönpanoa
kestävän
kehityksen
tavoitteissa (SDG:ssä),
jotka YK
on asettanut
elintarvikejärjestelmiä koskevan esityslistansa keskiöön. Nämä tavoitteet täytyy
saavuttaa poliittisesti epävarmassa maailmassa ja Euroopan unionissa, kun se saa
viimeisimmän
muotonsa
CAP
uudistuksesta
ja
sen
monivuotisesta
rahoituskehyksestä (MFF).
Tuotannon ja ympäristönsuojelun tason saavuttamiseksi osallistujien välillä vallitsi
laaja yhteisymmärrys siitä, että CAP on edelleen paras työkalu, jolla muutoksia
voidaan tuottaa sekä auttaa Euroopan maaseutualueita muuttamaan haasteet
mahdollisuuksiksi.
Suorien tukien keinotekoiset rajoitukset ovat vastoin taloudellisen kehityksen henkeä,
eivätkä ne auta nuoria tai uusia viljelijöitä ryhtymään alalle etenkään, jos Euroopan
katsotaan rajoittavan heidän mahdollisuuksiaan.
Lisäksi osanottajat katsoivat, että maataloudella on keskeinen rooli globaalien
haasteiden ratkaisemisessa.
Maailmanlaajuisesti kasvava väestö, muuttuva ilmasto jatkuvien ympäristön
aiheuttamien paineiden takia, tekee välttämättömäksi lisätä ruuantuotantoa
käyttämällä kestäviä tapoja. Ilman huomattavaa kansainvälistä muutosta,
1

Euroopassa ja paikallisella tasolla, tulevaisuuden sukupolvet eivät pysty
kohtaamaan vähenevää tuotantoa ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen
aiheuttamia
tappioita.
Keskustelujen
aikana
Helsingissä
Maatalouden
tulevaisuusfoorumin puhujat ja osallistujat olivat samaa mieltä, että meidän tulee
parantaa kestävää hallintaa luonnonvaroista. Niistä on tullut yhä enemmän
osaamista ja pääomavaltaisuutta, minkä vuoksi niihin tarvitaan enemmän tutkimusta
ja kehitystä, kuten myös enemmän pääoman sijoittamistakin.
Maanviljelijöitä ja metsänomistajia täytyy kouluttaa ja informoida paremmin.
Tapahtuma pidettiin tänään (13.6) Helsingissä osana Euroopan laajuista ratkaisujen
etsimistä kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille FFA-päätapahtumassa Brysselissä.
Seuraava järjestetään Brysselissä ensi vuoden huhtikuun 9. päivä. Suomen
järjestäjänä on myös Maanomistajain Liitto.
Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri, sanoi: Suomen mielestä CAP:n pitää
entistä paremmin vastata ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Komission ehdotus
uusista ympäristövaatimuksista ei ole kuitenkaan tasapainossa rahoituksen kanssa
eikä luvattua yksinkertaistamista ole luvassa. Jäsenmaille pitää antaa liikkumavaraa
valita omiin olosuhteisiin parhaiten sopivat toimenpiteet. Viljelijätukiin ehdotetut uudet
ympäristövaatimukset voivat tuoda lisävelvoitteita maatalouden viljelykäytäntöihin
nykyiseen verrattuna. Ehdotuksen on kehityttävä vielä merkittävästi, jotta se on
Suomen kannalta hyväksyttävissä.
Thierry de l’Escaille, ELO:n pääsihteeri kertoi: ”Samalla kun arvostamme uutta
suuntaa CAP:ssa, joka tuo politiikan lähemmäksi maatalousyrityksiä, olemme
epävarmoja tällä hetkellä sen mahdollisuudesta tukea kunnianhimoisita tavoitetta.”
Henrik Creutz, Maanomistajain Liiton puheenjohtaja totesi tervetuliaispuheessaan,
että FFA:n kaltaiset keskustelutilaisuudet avaavat mahdollisuuden nähdä
maatalouden tulevaisuuden uusilla tavoilla.
+++
Taustatietoa toimittajille
Alueellinen FFA Helsingissä on osa FFA konferenssi -sarjaa, minkä tarkoituksena on
nostaa keskusteluun asioita elintarvikkeiden ja ympäristönsuojelun alalla. Tämä
paikallinen Maatalouden tulevaisuusfoorumi pidettiin Ritarihuoneella Helsingissä,
missä tarkasteltiin kansainvälisiä tarpeita kestävään ruuantuotantoon, erityisesti
yhdenmukaisuutta kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Samoin keskusteltiin,
kuinka Euroopan yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) voisi kehittyä.
Viimeinen osio oli omistettu luonnonvarojen kestävälle käytölle ja kuinka
maanviljelijät, metsänomistajat ja maanomistajat voivat toteuttaa vaadittavat
muutokset käytännössä.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Anne Marchadier
Director Business Development
European Landowners' Organization
Puh: +32 491 22 76 47
Email: anne.marchadier@elo.org

Anna Bakola
Head of External Communications EAME,
Syngenta
Puh: +32 488 43 94 85
Email: anna.bakola@syngenta.com
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Forum for the Future of Agriculture (FFA)
Vuosittainen foorumi ja paikalliset tapahtumat ovat ELO:n ja Syngentan järjestämiä.
FFA tuo yhteen eri sidosryhmät pohtimaan Euroopan maatalouden tarpeita ja
vastaamaan tärkeisiin haasteisiin, joita se kohtaa elintarvikkeiden ja
ympäristönsuojelun varmistamiseksi.
Foorumi luotiin vuonna 2008 vastaukseksi käsitykseen, että monet EU-politiikan
vaikutukset maatalouteen ovat keskittyneet vastaamaan eilisen ongelmiin, kuten
ylituotantoon, eivätkä uusiin haasteisiin ja kaupallisiin mahdollisuuksiin. Haasteet
sisältävät kasvavan väestön ruuantuotannon, vaatimuksen korkeampilaatuisiin
ruokavalioihin, kasvavan tarpeen uusiutuvista energianlähteistä ja muuttuvat sääolot.
Rajallisella viljelysmaalla on tarve maksimoida tuotanto kestävästi jo viljelyssä. Joka
vuosi vuotuisen Brysselin foorumin lisäksi FFA järjestää kaksi alueellista tapahtumaa
paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa jatkaakseen keskustelua paikallisella
tasolla.
www.forumforagriculture.com
ELO
The European Landowners’ Organization (ELO) perustettiin vuonna 1972. ELO on
ainutlaatuinen kansallisten yhdistysten liitto, missä 28 EU: n jäsenvaltiosta ja sen
ulkopuolelta edustetaan maanomistajien kiinnostusta, maanomistajien ja maaseudun
yrittäjien etuja Euroopan poliittisella tasolla. ELO on itsenäinen, voittoa
tavoittelematon ja ainoa organisaatio, joka puolustaa maaseudun yrittäjiä. ELO
edistää kehittyvää maaseutua yksityisomaisuuden dynamiikan avulla. Sen sihteeristö
toimii Brysselissä.
www.elo.org
Syngenta
Syngenta on johtava maatalousyhtiö, joka auttaa parantamaan kansainvälistä miljoonien
maanviljelijöiden elintarviketuotantoa, jotta he voisivat tehdä parhaansa käytettävissä olevilla
resursseilla. Maailmanluokan tiede- ja innovatiivisten viljelykasviratkaisujen myötä, meidän 28 000
ihmistä työskentelevät yli 90 maassa sen eteen, kuinka parantaa viljelykasvien viljelyä. Olemme
sitoutuneet pelastamaan maata tuhoutumiselta, lisäämään luonnon monimuotoisuutta ja elvyttämään
maaseutuyhteisöjä.
Saadaksesi lisätietoja vieraile sivulla www.syngenta.com ja www.goodgrowthplan.com
Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/Syngenta
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