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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: 

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman ”Viljelysmaiden 

keskittymistä koskeva tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia 

maan hankkimiseen?”, 

A. toteaa, että uusista yrittäjistä naisia on enemmän ensisijaisina viljelijöinä kuin 

maatalousalalla yleensä; 

1. katsoo, että varsinkin Euroopan maatalousväestön ikääntymisen vuoksi on erittäin 

tärkeää, että EU:n maatalousala kannustaa nuorten viljelijöiden uutta sukupolvea 

ottamaan käyttöön kestäviä käytäntöjä, omaksuu globaalin näkökulman ja lisää nuorten 

viljelijöiden ympäristötietoisuutta, jotta voidaan siirtyä kohti vähähiilistä, 

resurssitehokasta yhteiskuntaa sekä käsitellä edessä olevia lukuisia haasteita, joita ovat 

ilmastonmuutos, luonnonvarojen (vesi ja ilma) säilyttäminen, maaperän laadun 

parantaminen, biologisen monimuotoisuuden lisääminen ja kestävän 

maataloustuotannon edistäminen koko tuotantoketjussa kehittämällä tuotantotekniikoita, 

jotka parantavat tuotteiden turvallisuutta ja laatua painottaen ruoan terveellisyyttä ja 

ravintopitoisuutta; 

2. katsoo, että modernien ja ympäristöä kunnioittavien viljelykäytäntöjen kehittäminen ja 

elintarvikkeiden laatua edistävien lyhyiden myyntiketjujen, jotka lisäävät tuottajien 

painoarvoa arvoketjussa, vahvistaminen tekevät maataloudesta houkuttelevampaa 

nuorille viljelijöille; 

3. kehottaa komissiota takaamaan ympäristötoimien entistä suuremman 

johdonmukaisuuden sekä niiden yhdenmukaistamisen; muistuttaa, että nuoret viljelijät 

tarvitsevat selkeitä ja helposti toteutettavia toimia; 

4. painottaa tarvetta ottaa huomioon alueiden moninaisuus ja erityisesti vaikeuksissa 

olevat alueet, jotka tarvitsevat räätälöityä tukea; 

5. kehottaa komissiota lisäämään tutkimusta sellaisten kestävän kehityksen mukaisten 

maatalousteknologioiden ja -käytäntöjen käytöstä, joiden ympäristövaikutukset ovat 

vähäisiä; 

6. muistuttaa, että kestävän maatalouden saavuttamiseksi nuorten viljelijöiden on voitava 

tehdä investointeja ja hankkia maatalousmaata sekä uusia tai käytettyjä koneita ja 

optimoida viljelytekniikoitaan; 

7. korostaa, että nuoria viljelijöitä ja uusia yrittäjiä koskevia yhteisen maatalouspolitiikan 

nykyisiä välineitä olisi tehostettava ja yksinkertaistettava, jotta ne vastaisivat nuorten 

viljelijöiden todellisiin tarpeisiin, ottamalla käyttöön uusia välineitä, kuten keskinäiset 

rahastot tai vakuutusten tuomien tuottojen vipuvaikutus, joilla kyetään turvaamaan 

viljelijöiden tulot markkinahintojen epävakaudesta johtuvassa tilanteessa; toteaa, että 

nämä välineet on kohdennettava nuorten viljelijöiden ja uusien yrittäjien 
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erityistarpeisiin ottaen huomioon ennen kaikkea maan saanti sekä kyseisten viljelijöiden 

taloudelliset ja sosiaaliset tarpeet, ja niiden avulla on edistettävä hankkeita, jotka tuovat 

viljelijöille eniten lisäarvoa, joilla suojellaan ympäristöä ja joilla pyritään tekemään 

selvä ero uusien yrittäjien ja nuorten viljelijöiden välille; katsoo, että nuorten 

viljelijöiden olisi voitava monipuolistaa toimintaansa maatiloilla; painottaa, että nuorten 

viljelijöiden hallinnollisten menettelyjen olisi oltava tehokkaita ja yksinkertaisia, jotta 

vähennetään hakijoiden ja viranomaisten hallinnollista rasitetta; katsoo, että ympäristöä 

säästävien ja ilmastoälykkäiden innovatiivisten ratkaisujen ja teknologioiden käyttö 

viljelyn kilpailukyvyn ja pitkän aikavälin elintarviketurvan vahvistamiseksi on 

olennaisen tärkeä seikka; 

8. pitää tärkeänä tarkastella uudelleen niiden vuosien määrää, joina maatila voi saada 

tukea, ja nostaa sitä vähintään seitsemään vuoteen nykyisestä viidestä vuodesta, jotta 

voidaan kannustaa toiminnan siirtämiseen seuraavalle sukupolvelle; 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ja rahoittamaan innovatiivisia 

ympäristökäytäntöjä koskevaa tutkimusta ja tällaisten käytäntöjen käyttöönottoa ja 

uusiutuvan energian kehittämistä maatiloilla sekä rohkaisemaan hyvien käytäntöjen 

vaihtoon viljelijöiden kesken; 

10. korostaa, että sukupolvenvaihdos on keskeisellä sijalla pyrittäessä säilyttämään 

kaikkialla unionissa sellaiset elinvoimaiset maaseutualueet ja perheyritykset, jotka 

edistävät työllisyyttä, kestävää taloudellista toimintaa ja innovointia, takaamalla samalla 

maataloustuotannon jatkuvuuden, säilyttämällä paikallisen alueen luonnon- ja 

kulttuurimaiseman ja vahvistamalla paikallisyhteisöjä; 

11. katsoo, että sukupolvenvaihdoksen yhteydessä olisi otettava huomioon nuorten 

viljelijöiden ikä ja edistettävä tilojen omistajuuden siirtoa aikaisemmassa vaiheessa; 

12. toteaa tämän edellyttävän pitkän aikavälin näkökulman omaksumista erityisesti 

sellaisten infrastruktuurien ja palvelujen saatavuuteen kuin terveydenhuolto, 

sosiaalipalvelut, koulutus, liikenne ja nopea laajakaista, luotonsaanti kohtuullisin ehdoin 

sekä asianmukaiset verohelpotukset maan ostoa tai vuokrausta varten, byrokratian 

vähentämistä, sellaisten virastojen perustamista, jotka tarjoavat nuorille viljelijöille 

suunnattuja ja heidän tarpeitaan vastaavia palveluja, tai jo olemassa olevien tällaisten 

virastojen toiminnan tehostamista sekä uusien digitaalitekniikoiden tarjoamista; pitää 

näin ollen tärkeänä taata, että maaseutualueilla asuvilla nuorilla viljelijöillä on 

mahdollisuus kehittää yritystään ja elättää perheensä; 

13. painottaa, että viljelijöiden entistä laajempi ja vahvempi järjestäytyminen osuuskuntia 

perustamalla ja tuottajaorganisaatioiden muodostaminen EU:n tasolla yhteisestä 

markkinajärjestelystä annetulla asetuksella säännellyillä aloilla voivat edistää 

maataloustoiminnan tuottavuutta ja turvata viljelijöiden, erityisesti nuorten viljelijöiden, 

tulot tukemalla tuotantoon liittyviä valintoja ja hyödyntämällä maaseutualueiden 

piirteitä parhaalla mahdollisella tavalla; toteaa lisäksi, että tuottajaorganisaatioiden 

rakenteellinen uudistaminen niin, että ne ovat entistä vastuullisempia, vahvempia ja 

tehokkaampia, sekä niiden voimien vahvempi yhdistäminen voivat ennen kaikkea 

suojella tehokkaasti alan tuottavuutta ja ajan mittaan lisätä sitä; 
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14. korostaa, että nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät ovat maataloudessa tärkeitä innovoinnin 

ja yrittäjyyden lähteitä, joiden mukanaan tuomia hyötyjä ovat muun muassa uuden 

tietämyksen käyttöönotto, loppukäyttäjiin perustuvien uusien liiketoimintamallien sekä 

aiempaa kestävämpien viljelyjärjestelmien kehittäminen, uusien organisaatiomallien 

(esimerkiksi yhteisviljely, ennakkorahoitus, joukkoistaminen) kehittäminen, viljelyn ja 

paikallisyhteisön välisten yhteyksien lisääminen sekä liiketoimintainnovaatioiden 

kehittäminen mukauttamalla perinteistä tietämystä (esimerkiksi artesaaniruoan 

tuotanto); 

15. huomauttaa, että elintarvikeketjussa ilmenevät hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt, 

joilla ostaja ja/tai jalostaja tai elinkeinonharjoittaja voi käyttää väärin toimittajiinsa 

nähden huomattavan edullista neuvotteluasemaansa, aiheuttavat vakavan uhan 

viljelijöiden yritysten vakaudelle, eivät rohkaise nuorta polvea ryhtymään 

vanhempiensa tilan jatkajiksi ja estävät nuorten viljelijöiden osallistumista 

maaseutualueiden sukupolvenvaihdokseen; vaatii komissiota hyväksymään 

asianmukaiset EU:n tason säännöt; 

16. ottaa huomioon, että maan saatavuus on todettu merkittävimmäksi esteeksi nuorille 

viljelijöille ja uusille yrittäjille; 

17. muistuttaa, että tietämyksen siirto ympäristötoimien toteuttamisesta vastaaville 

toimijoille on edelleen keskeinen haaste, johon on puututtava pikaisesti tarvittavan 

teknisen ja rahoitustuen avulla; korostaa, että nuorten viljelijöiden on saatava koulutusta 

ja voitava hankkia erityisesti yleisimmin puuttuviin taitoihin keskittyvien laadukkaiden 

koulutuskurssien kautta sellaisia taitoja, joiden ansiosta he voivat kehittyä 

ammatillisesti ja löytää ja toteuttaa yhä monimutkaisempia ratkaisuja, joita nykyiset ja 

tulevat ympäristöön liittyvät sekä laadulliset ja taloudelliset haasteet edellyttävät, 

mukaan lukien uusimman teknologian saatavuus ja käyttö maataloudessa tai kestävä 

maatalous; katsoo, että nuorten viljelijöiden koulutustasolla on keskeinen rooli 

tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa ja että korkeamman koulutustason hankkiminen 

olisi siksi palkittava entistä suuremmalla taloudellisella tuella; korostaa, että 

toimielinten on edistettävä ja tuettava tällaista koulutusta, jotta voidaan kaventaa 

teknologista kuilua; peräänkuuluttaa tässä yhteydessä tietämyksen sekä innovaatioiden 

kehittämistä ja siirtoa; korostaa onnistuneiden ratkaisujen ja innovoinnin edistämisen 

kannalta olevan tärkeää, ettei hallinnollinen rasitus lisäänny; 

18. kehottaa perustamaan Erasmus-ohjelman tyyppisen järjestelmän nuorten viljelijöiden 

taitojen ja kokemuksen lisäämiseksi; katsoo, että tällaisessa ohjelmassa olisi 

keskityttävä ammatilliseen koulutukseen ja että se hyödyttäisi nuoria viljelijöitä sekä 

edistäisi YMP:n nuorten viljelijöiden välinettä; 

19. pitää tärkeänä, että maaseutualueilla annettavaa ammatillista koulutusta 

nykyaikaistetaan; katsoo, että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) käytettävyyttä olisi 

edistettävä ja että maaseutualueilla annettavaan ammatilliseen koulutukseen olisi 

kohdennettava lisää varoja; 

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan lisää koulutusmahdollisuuksia 

potentiaalisille ja toimintansa jo aloittaneille nuorille viljelijöille, mukaan lukien 

maatalousyrityksen toiminnan aloittaminen, maanviljely sekä tekniset ja yrittäjyyttä 

koskevat taidot, kuten markkinointi, verkostoituminen, viestintä ja taloustaito; 
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21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä viljelijöiden tulojen 

turvaamiseksi ilmasto- ja terveysriskien sekä taloudellisten riskien osalta sekä 

vahvistamaan näin maatilojen kestävyyttä erityisesti ottamalla käyttöön uusia 

riskinhallintavälineitä ja vahvistamalla nykyisiä välineitä; 

22. pitää tärkeänä nuoria viljelijöitä koskevien paikallisten, kansallisten ja unionin tason 

toimien välistä johdonmukaisuutta; kehottaa jäsenvaltioita edistämään 

sukupolvenvaihdosta muun muassa perimys- ja verotuslainsäädännön, maansaantia 

koskevien määräysten, avoimien menettelyjen, aluesuunnittelun sekä 

sukupolvenvaihdosstrategioiden kautta; toteaa, että yhteisen maatalouspolitiikan 

tämänhetkinen tukijärjestelmä – ja varsinkin tuotannosta irrotettu tuki – saattaa johtaa 

maan vuokra- ja ostohintojen nousuun, eikä se edistä maatalousmaiden luovutusta eikä 

suojele riittävästi nuoria maatalousyrittäjiä maataloustuotteiden hintojen epävakaudelta, 

jolle he ovat muita alttiimpia selkeistä syistä, sillä he vasta käynnistävät toimintaansa ja 

heiltä puuttuu käytännön kokemus tai heidän käytettävissään saattaa olla rajallisesti 

rahoitusvälineitä; 

23. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan lujasti suoramarkkinointikanaviin, 

joiden avulla nuoret viljelijät voivat myydä tuotteitaan paikallisilla markkinoilla 

nykyistä kestävämmin ja suuremmalla voitolla; 

24. suosittaa harkittavaksi sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, joilla iäkkäitä tilallisia 

motivoitaisiin siirtämään tilat nuoremmille viljelijöille, kuten tilasta luopumisen 

järjestelmää ja muita eläkkeelle siirtymistä koskevia kannustimia; 

25. katsoo, että onnistuneen sukupolvenvaihdosstrategian olisi perustuttava 

kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, siinä olisi edistettävä hyviä ympäristökäytäntöjä 

ja sen olisi tarjottava uusia työmahdollisuuksia nuorille, taattava maataloustuotannon 

jatkuvuus, viljelymaan tuottavuus ja yhteisöjen vahvistaminen ja tarjottava nuorille 

viljelijöille mahdollisuuksia hankkia maata avoimien menettelyjen ja tasapuolisten 

sopimusten kautta, pankkirahoitusta ja muita luottojärjestelyjä ja nuorille aloitteleville 

yrittäjille ja erityisesti pienille tiloille suunnattua rahoitusta edullisin ehdoin, ja siinä 

olisi edistettävä eri maista kotoisin olevien nuorten viljelijöiden kokemusten vaihtoa 

Erasmus-ohjelman mallin mukaan sekä neuvontapalveluja, maatalousalan koulutusta ja 

kestäviä viljelykäytäntöjä; korostaa, että ihmiskunnan kannalta keskeisestä kestävästä 

maataloudesta olisi näin saatava houkutteleva ja kestävä ammatti nuorten viljelijöiden 

sekä koko yhteiskunnan kannalta; korostaa, että nuorten viljelijöiden työ on 

tunnustettava kansalaisyhteiskunnassa julkisesti hyödylliseksi toiminnaksi ja että 

nuorten viljelijöiden olisi myös saatava työstään tunnustusta; 

26. palauttaa mieliin EU:n syrjäisimpien alueiden erityispiirteet, koska niiden ainutlaatuinen 

ympäristö-, ilmasto- ja terveystilanne poikkeaa merkittävästi manner-Euroopan 

tilanteesta, ja edellyttää siksi, kuten SEUT-sopimuksen 349 artiklassa todetaan, että 

nämä alueet ja niiden erityistarpeet ja vahvuudet otetaan huomioon YMP:n nuorille 

maanviljelijöille suunnattujen välineiden täytäntöönpanossa ja kehittämisessä, myös 

rahoituksen saannin osalta; 

27. korostaa, että olisi tuettava vielä enemmän pien- ja perheyrityksiä, jotka toimivat 

vaikeissa olosuhteissa ja etsivät lisätulonlähteitä, esimerkiksi rahoittamalla 

neuvontapalveluja tai innovatiivisia liiketoimintamalleja; 
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28. pitää tärkeänä edistää sellaisten tutkijoiden, johtajien ja nuorten eurooppalaisten 

viljelijöiden välisiä verkostoja, jotka ovat kiinnostuneita uusien talouden 

kehittämismallien määrittelemisestä, jotta löydetään innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisiin 

ja markkinoihin liittyviin ongelmiin, joita tulee esiin uusien maatalousyritysten 

toiminnassa; 

29. suosittelee, että sukupolvenvaihdoksissa otetaan huomioon myös sukupolvien välinen 

vaihdos nuorten ja vanhempien viljelijöiden hyödyksi; toteaa, että viljelijöiden on 

tärkeää laatia sukupolvenvaihdossuunnitelma ja että sukupolvenvaihdosten 

helpottamiseksi tarvitaan siirtymäkauden tukea; 

30. korostaa, että tulevassa YMP:ssä olisi harkittava pakollisen nuorille viljelijöille 

tarkoitetun aloitustukitoimenpiteen käyttöönottoa. 
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