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LIITE XII

128 ARTIKLASSA TARKOITETTU KESKEISIIN INDIKAATTOREIHIN 
PERUSTUVA RAPORTOINTI

Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) indikaattorit

Tavoitteet Keskeiset indikaattorit

O.3 YMP-tuen edunsaajien lukumääräTuen antaminen riittävien 
maataloustulojen ja maatilojen 
selviytymiskyvyn varmistamiseksi 
koko unionin alueella, jotta saataisiin 
parannettua elintarviketurvaa

R.6 Tuen uudelleenjako pienemmille maatiloille: Lisätuen 
prosenttiosuus hehtaaria kohti kooltaan keskimääräistä 
pienempien tukikelpoisten maatilojen osalta (keskiarvoon 
verrattuna)

Markkinasuuntautuneisuuden ja 
kilpailukyvyn parantaminen, myös 
kiinnittämällä enemmän huomiota 
tutkimukseen, innovatiivisiin 
ratkaisuihin, teknologiaan ja 
digitalisointiin ja näiden 
käyttöönottoon

R.9 Maatilojen uudenaikaistaminen: Niiden viljelijöiden 
osuus, jotka saavat investointitukea maatilojensa 
rakenneuudistuksiin ja uudenaikaistamiseen, 
resurssitehokkuus mukaan lukien
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Tavoitteet Keskeiset indikaattorit

Viljelijöiden aseman parantaminen 
arvoketjussa

R.10 Toimitusketjun organisoinnin parantaminen: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka osallistuvat tuettuihin 
tuottajaryhmiin, tuottajaorganisaatioihin, paikallisille 
markkinoille, lyhyisiin toimitusketjuihin ja laatujärjestelmiin

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
sekä kestävän energian edistäminen

R.14 Hiilen sitominen maaperään ja biomassaan: Päästöjen 
vähentämistä tai hiilen maaperään sitomisen jatkamista ja/tai 
lisäämistä koskevien sitoumusten alaisen maatalousmaan 
osuus (pysyvä nurmi, turvemaan maatalousmaa, metsä jne.)

O.13 Sellaisten ympäristö- ja ilmastositoumusten piiriin, 
jotka menevät pakollisia vaatimuksia pidemmälle, kuuluva 
hehtaarimäärä (maatalousmaa)

Kestävän kehityksen ja 
luonnonvarojen, kuten veden, 
maaperän ja ilman, tehokkaan 
hoidon edistäminen
 

R.4 Tulotuen liittäminen vaatimuksiin ja hyviin käytäntöihin: 
Tulotuen piiriin kuuluvan käytössä olevan maatalousmaan 
(KMM) osuus, johon sovelletaan ehdollisuusjärjestelmää

Luonnon monimuotoisuuden 
suojelemisen ja ekosysteemipalvelujen 
edistäminen sekä elinympäristöjen ja 
maisemien säilyttäminen 

R.27 Luontotyyppien ja lajien säilyttäminen: Luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä tai palauttamista koskevien 
hoitositoumusten alaisen maatalousmaan osuus 

Nuorten viljelijöiden houkuttelu alalle 
ja yritystoiminnan kehittämisen 
helpottaminen

R.30 Sukupolvenvaihdos: Niiden nuorten viljelijöiden 
lukumäärä, jotka ovat perustamassa maatilaa YMP:n tuen 
avulla 

R.31 Kasvu ja työpaikat maaseutualueilla: Uudet työpaikat 
tuetuissa hankkeissaTyöllisyyden, kasvun, sosiaalisen 

osallisuuden ja paikallisen 
kehityksen edistäminen 
maaseutualueilla, myös biotalouden ja 
kestävän metsänhoidon alalla

R.34 Maaseutuverkostojen Eurooppa: Maaseutuväestön 
osuus, joka hyötyy palvelujen paremmasta saatavuudesta ja 
paremmasta infrastruktuurista YMP:n tuen myötä

EU:n maatalouden reagointikyvyn 
parantaminen silloin kun kyseessä on 
vastaaminen ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien 
turvallinen, ravitseva ja kestävän 
kehityksen mukainen ravinto sekä 
eläinten hyvinvointi

O.16 Niiden eläinyksiköiden määrä, jotka kuuluvat eläinten 
hyvinvointia, terveyttä tai tehostettuja 
bioturvallisuustoimenpiteitä koskevan tuen piiriin
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Tarkistus

LIITE XII

128 ARTIKLASSA TARKOITETTU KESKEISIIN INDIKAATTOREIHIN 
PERUSTUVA RAPORTOINTI

Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) indikaattorit (EAFRD)

Tavoitteet Keskeiset indikaattorit

O.3 YMP-tuen edunsaajien lukumäärä, eriteltynä 
tukitoimen tyypin mukaan

Tuen antaminen riittävien 
maataloustulojen ja maatalousalan 
selviytymiskyvyn varmistamiseksi 
koko unionin alueella, jotta saataisiin 
parannettua pitkän aikavälin 
elintarviketurvaa ja maatalouden 
monimuotoisuutta sekä voitaisiin 
tarjota turvallisia ja korkealaatuisia 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita 
viljelijöiden vähenemiskehityksen 
kääntämiseksi ja unionin 
maataloustuotannon taloudellisen 
kestävyyden turvaamiseksi

R.6 Tuen uudelleenjako pienemmille maatiloille: Lisätuen 
prosenttiosuus hehtaaria kohti kooltaan keskimääräistä 
pienempien tukikelpoisten maatilojen osalta (keskiarvoon 
verrattuna)
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Tavoitteet Keskeiset indikaattorit

Markkinasuuntautuneisuuden ja 
markkinoiden vakauttamisen 
sekä riskien- ja kriisinhallinnan 
parantaminen paikallisilla ja 
kansallisilla markkinoilla sekä 
unionin ja kansainvälisillä 
markkinoilla ja maatilojen 
pitkän aikavälin kilpailukyvyn 
sekä maataloustuotteiden 
jalostusvalmiuksien ja kaupan 
pitämisen valmiuksien 
lisääminen kiinnittämällä 
enemmän huomiota 
laatuerotteluun, tutkimukseen, 
innovointiin, teknologiaan, 
tietämyksen siirtoon ja vaihtoon 
ja digitalisointiin sekä 
edistämällä viljelijöiden 
mahdollisuuksia päästä mukaan 
kiertotalouden kehitykseen

R.9 Maatilojen uudenaikaistaminen: Niiden viljelijöiden 
osuus, jotka saavat investointitukea maatilojensa 
rakenneuudistuksiin ja uudenaikaistamiseen, 
resurssitehokkuus mukaan lukien

Viljelijöiden neuvotteluaseman 
parantaminen arvoketjuissa 
edistämällä yhteenliittymiä, 
tuottajaorganisaatioita ja 
kollektiivisia neuvotteluja sekä 
suosimalla lyhyitä 
toimitusketjuja

R.10 Toimitusketjun organisoinnin parantaminen: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka osallistuvat tuettuihin 
tuottajaryhmiin, tuottajaorganisaatioihin, paikallisille 
markkinoille, lyhyisiin toimitusketjuihin ja 
laatujärjestelmiin

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen edistäminen 
vähentämällä maatalous- ja 
elintarvikealan 
kasvihuonekaasupäästöjä muun 
muassa tehostamalla hiilinieluja, 
hiilen sitoutumista ja 
varastointia sekä käyttämällä 
kestävää energiaa varmistaen 
samalla elintarviketurvan sekä 
metsien kestävän hoidon ja 
suojelun Pariisin sopimuksen 
mukaisesti 

R.14 Hiilen sitominen maaperään ja biomassaan: Päästöjen 
vähentämistä tai hiilen maaperään sitomisen jatkamista 
ja/tai lisäämistä koskevien sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus (pysyvä nurmi, pysyvät viljelykasvit, 
jotka muodostavat pysyvän vihreän kasvipeitteen, 
kosteikon ja turvemaan maatalousmaa, metsä jne.)

Kestävän kehityksen ja 
luonnonvarojen tehokkaan hoidon 
edistäminen sekä veden, maaperän 
ja ilman laadun suojelun ja 

O.13 Sellaisten ympäristö- ja ilmastositoumusten piiriin, 
jotka menevät pakollisia vaatimuksia pidemmälle, mukaan 
luettuina ekojärjestelmät, kuuluvat hehtaarit 
(maatalousmaa) ja muiden yksiköiden lukumäärä
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Tavoitteet Keskeiset indikaattorit

parantamisen edistäminen muun 
muassa kasvinsuojeluaineiden, 
lannoitteiden ja antibioottien 
kestävän käytön ja vähentämisen 
avulla 

R.4 Tulotuen liittäminen vaatimuksiin ja hyviin 
käytäntöihin: Tulotuen piiriin kuuluvan käytössä olevan 
maatalousmaan (KMM) osuus, johon sovelletaan 
ehdollisuusjärjestelmää

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistäminen vähentämällä 
maatalous- ja elintarvikealan 
kasvihuonekaasupäästöjä muun 
muassa tehostamalla hiilinieluja, 
hiilen sitoutumista ja varastointia 
sekä käyttämällä kestävää 
energiaa varmistaen samalla 
elintarviketurvan sekä metsien 
kestävän hoidon ja suojelun 
Pariisin sopimuksen mukaisesti

R.27 Luontotyyppien ja lajien säilyttäminen: Luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä tai palauttamista 
koskevien hoitositoumusten alaisen maatalousmaan osuus, 
mukaan lukien luonnonarvoltaan merkittävä 
maatalousmaa 

Nuorten viljelijöiden ja uusien 
viljelijöiden houkuttelu alalle ja 
heidän tukeminen sekä naisten 
osallistumisen edistäminen 
maatalousalalla erityisesti 
pahiten väestökadosta kärsivillä 
alueilla ja luonnonhaitta-
alueilla koulutuksen ja 
kokemuksen saannin 
helpottaminen koko unionissa 
sekä kestävän yritystoiminnan 
kehittämisen ja työpaikkojen 
luomisen helpottaminen 
maaseutualueilla

R.30 Sukupolvenvaihdos: Niiden nuorten ja uusien 
viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat perustamassa maatilaa 
YMP:n tuen avulla, eriteltynä sukupuolen mukaan 

Sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion edistäminen 

R.31 Kasvu ja työpaikat maaseutualueilla: Uudet työpaikat 
tuetuissa hankkeissa, eriteltynä sukupuolen mukaan
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Tavoitteet Keskeiset indikaattorit

maaseutualueilla, mukaan lukien 
työpaikkojen luomisen, kasvun, 
investointien, sosiaalisen 
osallisuuden kautta, torjumalla 
köyhyyttä maaseudulla sekä 
paikallisen kehityksen kautta, 
myös maaseutuyhteisöille 
suunnattujen korkealaatuisten 
paikallisten palvelujen kautta, 
keskittyen erityisesti 
luonnonhaitta-alueisiin, 
kunnollisten elin- ja 
työskentelyolosuhteiden ja 
taloudellisten olosuhteiden 
edistäminen, toimintojen ja 
tulonlähteiden, myös 
maatilamatkailun, 
monipuolistaminen kestävän 
biotalouden, kiertotalouden ja 
kestävän metsänhoidon alalla 
sukupuolten tasa-arvoa 
kunnioittaen, yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistäminen 
maaseudulla erityisillä 
toimenpiteillä ja sen työn 
tunnustaminen, jota naiset 
tekevät maataloudessa, 
käsityöammateissa, matkailussa 
ja paikallisissa palveluissa

R.34 Maaseutuverkostojen Eurooppa: Maaseutuväestön 
osuus, joka hyötyy palvelujen paremmasta saatavuudesta ja 
paremmasta infrastruktuurista YMP:n tuen myötä
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Tavoitteet Keskeiset indikaattorit

EU:n maatalouden 
reagointikyvyn parantaminen 
silloin kun kyseessä on 
vastaaminen ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien 
turvallinen, ravitseva, 
korkealaatuinen ja kestävän 
kehityksen mukainen ravinto, 
luonnonmukainen maatalous, 
elintarvikejäte sekä ympäristön 
kestävyys ja 
mikrobilääkeresistenssi, eläinten 
hyvinvoinnin ja terveyden 
parantaminen ja 
yhteiskunnallisen tietoisuuden 
lisääminen maatalouden ja 
maaseutualueiden merkityksestä 
ja samalla kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman 
täytäntöönpanon edistäminen

O.16 Niiden eläinyksiköiden määrä, jotka kuuluvat eläinten 
hyvinvointia, terveyttä tai tehostettuja 
bioturvallisuustoimenpiteitä koskevan tuen piiriin

Or. en


