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M TK : N PÄ ÄT E E MAT
E U- P OL I T I I K A S S A
Vain taloudellisesti vahva ja demokraattinen Eurooppa, jonka jäsenet
hoitavat talouttaan vastuullisesti, voi
toimia suunnannäyttäjänä ja vastuunkantajana maailmassa.
EU:n yhteisiin tehtäviin - niin uusiin
haasteisiin kuin maatalous- ja aluepolitiikkaan - on taattava riittävä rahoitus.
Suomelle erityisen tärkeän maaseudun kehittämisen rahoitus on myös
turvattava.
Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksella varmistetaan eurooppalaisen
ruuantuotannon tulevaisuus. Jäsenmaiden valtaa ja vastuuta on kasvatettava yhteisen maatalouspolitiikan
toteuttamisessa.

Vain kannattava maa- ja metsätalous luo pohjan kestävälle
luonnon ja ympäristön hoidolle.
Tarvitsemme taloudellisesti,
ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävän metsätalouden ja EU:n
metsästrategian päivittämisen
uuteen toimintaympäristöön.
Uuden koheesiorahoituksen
painopistettä pitää siirtää infrastruktuurin rakentamisesta
yrittäjyyden ja elinkeinojen
kehittämiseen.
Kauppapolitiikassa pyritään uusien markkinoiden avaamiseen.

Eurooppalainen ruuantuotannon
malli, joka perustuu turvalliseen
ja kestävään maatalouteen, sekä
eurooppalainen ruokaturva eivät
saa olla kaupan.
Energiapolitiikan on perustuttava
energiatehokkuuden lisäämiseen ja hajautettuun uusiutuvan
energian tuotantoon fossiilisten
energianlähteiden korvaajana.
EU:n kilpailukykyä on kehitettävä
ja globaalin kilpailukyvyn on
perustuttava kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja
ympäristön ulottuvuuksien tasapainoon.

Seuraavan tutkimus- ja
innovaatiopuiteohjelman
valmistelussa tulee keskittyä
EU-tason haasteiden ratkaisemiseen, sekä kilpailukyvyn
vahvistamiseen.
Tarvitsemme vähemmän
mutta parempaa EU-lainsäädäntöä.
EU:n ilmastopolitiikassa
kestävä maa- ja metsätalous
on sijoitettava keskiöön. Maaja metsätalouden ratkaisut
hiilensidonnassa on otettava
käyttöön ilmastonmuutoksen
hallinnassa.

RAUHA JA
TURVA L L I S U U S
EU: luo
turvallisuutta

Euroopan unioni on rauhan ja turvallisuuden yhteisö. Itälaajentumisen myötä alueiden tasa-arvoinen
kehittäminen on luonut kaikille EU:n
alueille vakautta ja taloudellista
kasvua. Vahvalla EU:lla on tärkeä
rooli globaalissa maailmassa. EU:n
globaalia kilpailukykyä on vahvistettava kestävää kasvua tukemalla.

E U LU O
T U RVAL L I S U U T TA
EU:n roolia tulee kasvattaa turvallisen kansalaisten Euroopan
rakentamisessa.
Ruokaturvan avulla voidaan
vähentää konflikteja ja siirtolaisuutta. Yhteinen maatalouspolitiikka turvaa myös riittävän
kotimaisen maataloustuotannon ja huoltovarmuuden.

Ruoantuotanto

EU RO O PPALAINEN
RU UANTU OTANN O N
M A LLI O N ME NESTYSTA RINA
Eurooppalaisen maatalouden perustehtävä on turvallisen ja kestävästi
tuotetun ruuantuotannon varmistaminen. Maatalouspolitiikan uudistuksella
on taattava eurooppalaisen ruuantuotannon malli sekä sille riittävä rahoitus.
Maaseutualueiden ja -elinkeinojen rooli
kasvun ja työllisyyden luojana on tunnistettava.

Maataloustuotannon tulee olla
mahdollista kaikkialla EU:ssa.
EU:n on edistettävä laatutyötä
ruuantuotannossa, jotta ruokaskandaaleilta vältytään. Kasvun
keinotekoinen edistäminen hormonien tai ennaltaehkäisevästi
antibioottien avulla eivät kuulu
ruokaketjuumme.
Korkeatasoinen eläinten hyvinvointi on ruuantuotannon edellytys. EU:n eläinten hyvinvointilainsäädännön tasapuolinen
toimeenpano on turvattava.
Ruokaketjun toimintaa ja tasapainoa on parannettava edelleen ja
epäreiluja kauppatapoja ruokaketjussa on karsittava.

Ilmasto

I L M ASTO - JA YMPÄRISTÖPOL ITIIKASSA MAA- JA
M ET SÄTALO US OVAT
TÄ R KE ITÄ RATKAIS UJEN
TA R JOAJIA
Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen
sopeutumisen tulee olla uudistuvan
maatalouspolitiikan ja EU:n metsästrategian keskeisiä tavoitteita. Päästökaupan
asemaa keskeisimpänä ilmastopolitiikan
välineenä on vahvistettava. Viljelysmaiden hiilensidonta on laskettava päästöjen
ohella hiilitaseeseen. Ilmastopolitiikassa
EU:n kunnianhimon tasoa on nostettava
kustannustehokkailla toimilla.

Ilmastoratkaisujen on oltava resurssitehokkaita ja sosiaalisesti hyväksyttäviä sekä tulevaisuuteen suuntaavia.
Ilmastopolitiikassa EU:n kunnianhimon
tasoa on nostettava kustannustehokkailla toimilla.
Mahdollisuuksia ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen ja varautumiseen on
tuettava poliittisilla päätöksillä.
Metsityshankkeista kehitysmaissa
syntyy hiilinieluja, turvallisuutta ja
maaseudulle elinvoimaa.
Vastuullinen maa- ja metsätalous
parantaa luonnon monimuotoisuutta.
Biokiertotalouden uusilla innovaatioilla
ja jätehuoltoratkaisuilla voidaan vastata
myös EU:n muovihaasteeseen.

K E S TÄVÄ M E TS ÄTA LO U S –
S U O M A LA IS E N B IOTA LO U D E N
YD IN

Kestävä metsäbiotalous luo uutta
työtä ja kasvua. Suomessa on
varaa lisätä metsien kestävää
hyödyntämistä vaarantamatta
hiilinielua.

Euroopan metsien kasvu on kiihtynyt
ja kestävällä metsätaloudella voidaan
luoda merkittävästi uutta biotaloutta,
työtä ja kasvua. EU:n metsäpoliittisen
roolin pitää pohjautua kansallisen
metsäpolitiikan kunnioittamiseen ja
alueellisten olojen huomiointiin.

EU:n metsästrategia on
uudistettava.

Metsät

Uusiutuviin luonnonvaroihin
perustuva biotalous on sekä
kasvun moottori että turvallisuuden vahvistaja.
EU:n on velvoitettava jäsenvaltiot asettamaan puurakentaminen etusijalle julkisessa
rakentamisessa.

E U : N KILPAILUKYKYÄ
K E H ITETTÄVÄ
Kilpailukyky

Tulevaisuudessa kilpailukykymme
rakentuu kestävän tuotannon, työn ja
talouskasvun varaan. Ilmasto-, maatalous-, kauppa- ja kehityspolitiikka
ovat keskeisiä keinoja, joilla EU-kantaa
globaalia vastuutaan. Vain taloudellisesti
vahva Eurooppa voi toimia suunnannäyttäjänä ja vastuunkantajana.
Kauppaneuvotteluissa eurooppalaisen ruuantuotannon kestävyys
ja ruokaturva eivät saa olla
kaupan.
Tarvitaan vakaata kauppapolitiikkaa ja sääntöihin perustuvaa monenkeskistä kauppajärjestelmää.

Avautuville uusille markkinoille
tarvitaan vienninedistämistoimia
ja riittävät resurssit. Tämä luo
edellytyksiä kasvavalle ruokaviennille.

A LU E ID E N TA S A - A RVO IN E N
K E H ITYS TU O VA K AU TTA
JA K A S VUA
Tasa-arvoinen
kehitys

Lainsäädännöllä on tuettava
EU:n ruoka-alan kansainvälistä
kilpailukykyä.

EU:n aluepolitiikan eli koheesiopolitiikan
luonne on muuttunut EU:n laajetessa
Keski- ja Itä-Eurooppaan. Uuden
koheesiorahoituksen painopistettä
pitää siirtää yrittäjyyden ja elinkeinojen
kehittämiseen.

EU-lainsäädännössä on keskityttävä olennaiseen. Byrokratiaa
on purettava ja subsidiariteettia
on edistettävä.

EU:n ulkoraja-alueiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys
on tärkeää.

Ajantasainen, ja tulevaisuuteen
luotsaava tutkimus on kestävän
maa- ja metsätalouden ja sen
ympäristöpolitiikan perusta.

Tietoliikenne- ja liikenneverkot
kuntoon maaseudulla.
Maaseudun yritysten työvoiman saatavuutta on
parannettava.

L u e l i sä ä :

www.mtk.fi/eu-vaalit

