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14.10.2020 A8-0200/776

Tarkistus 776
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi, markkinasuuntautunut 
YMP, jolla edistetään maatalouden, 
metsätalouden ja maaseutualueiden 
uudenaikaistamista ja kestävyyttä, mukaan 
lukien taloudellinen, yhteiskunnallinen 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
kestävyys, sekä autetaan vähentämään 
unionin lainsäädännöstä tuensaajille 
aiheutuvan hallinnollisen taakan määrää. 
Uudella politiikalla olisi myös 
yksinkertaistettava menettelyjä 
tuensaajille, joiden olisi saatava riittävät 
tulot. Jotta YMP pystyy saavuttamaan 
nämä tavoitteet, on äärimmäisen tärkeää, 
että vuosien 2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä säilytetään sama 
rahoitustaso kuin kaudella 2014–2020.
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14.10.2020 A8-0200/777

Tarkistus 777
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) YMP:lla on myös jatkossa 
keskeinen rooli Euroopan unionin 
maaseutualueiden kehittämisessä, ja 
unionin kansalaisten omavaraisuus on 
pitkälti riippuvainen YMP:sta. Siksi on 
pyrittävä hillitsemään vaiheittain etenevää 
maataloustoiminnasta luopumista ja 
säilytettävä vahva ja riittävin 
määrärahoin varustettu YMP, jotta 
voidaan lievittää maaseutualueiden 
väestökatoa ja ottaa myös jatkossa 
huomioon ympäristöä, 
elintarviketurvallisuutta ja eläinten 
hyvinvointia koskevat kuluttajien 
vaatimukset. Kun otetaan huomioon 
lainsäädännön uusista vaatimuksista 
unionin tuottajille aiheutuvat haasteet ja 
korkeammalle asetetut ympäristötavoitteet 
sekä nykyinen tilanne, jossa hinnat 
vaihtelevat ja unionin rajat ovat 
avoimemmat kolmansista maista peräisin 
olevalle tuonnille, on aiheellista säilyttää 
YMP:lle osoitetut määrärahat vähintään 
samalla tasolla kuin kaudella 2014–2020.
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14.10.2020 A8-0200/778

Tarkistus 778
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 
artiklalla vahvistettujen YMP:n 
tavoitteiden huomioon ottamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että unioni vastaa 
asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa, on 
aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka 
heijastavat komission tiedonannossa Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä 
suuntaviivoja. Unionin tasolla olisi 
määriteltävä tarkemmin joukko 
erityistavoitteita, joita jäsenvaltiot 
soveltavat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan. Samalla kun 
vaikutustenarvioinnin mukaisesti 
säilytetään tasapaino kestävän kehityksen 
eri ulottuvuuksien välillä, näiden 
erityistavoitteiden avulla olisi muunnettava 
YMP:n yleistavoitteet konkreettisemmiksi 
toimintalinjoiksi ja otettava huomioon 
asiaa koskeva unionin lainsäädäntö 
erityisesti ilmaston, energian ja ympäristön 
osalta.

(11) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 
artiklalla vahvistettujen YMP:n 
tavoitteiden huomioon ottamiseksi YMP:n 
yhtenäisyyttä suojellen ja sen 
varmistamiseksi, että unioni vastaa 
asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa ja 
kansainvälisistä sitoumuksistaan, on 
aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka 
heijastavat komission tiedonannossa Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä 
suuntaviivoja. Unionin tasolla olisi 
määriteltävä tarkemmin joukko 
erityistavoitteita, joita jäsenvaltiot 
soveltavat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan. Tasapainon 
säilyttämiseksi kestävän kehityksen eri 
ulottuvuuksien välillä, samalla kun 
säilytetään tasa-arvon ja 
oikeudenmukaisuuden periaatteet, 
jäsenvaltioita olisi vaadittava 
toteuttamaan toimia kaikkien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden 
erityistavoitteiden avulla olisi muunnettava 
YMP:n yleistavoitteet konkreettisemmiksi 
toimintalinjoiksi ja otettava huomioon 
asiaa koskeva unionin lainsäädäntö 
erityisesti ilmaston, energian, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristön osalta.
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14.10.2020 A8-0200/779

Tarkistus 779
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Ottaen huomioon, että komission 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus peräänkuulutetaan 
markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, 
markkinariski, ilmastonmuutos ja siihen 
liittyvien äärimmäisten sääilmiöiden 
esiintymistiheys ja vakavuus sekä terveys- 
ja kasvinsuojeluun liittyvät kriisit voivat 
aiheuttaa hintojen heilahtelun riskejä ja 
kasvattaa tuloihin kohdistuvia paineita. 
Vaikka viljelijät ovatkin viime kädessä itse 
vastuussa tilakohtaisten strategioidensa 
suunnittelusta, olisi perustettava vahva 
kehys asianmukaisen riskinhallinnan 
varmistamiseksi. Jäsenvaltiot ja viljelijät 
voivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
käyttää valmiuksien kehittämisessä unionin 
tason riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät 
saavat käyttöönsä riittäviä rahoitusvälineitä 
investointeihin sekä pääsyn 
käyttöpääomaan, koulutukseen, 
tietämyksen siirtoon ja neuvontaan.

(15) Ottaen huomioon, että komission 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus peräänkuulutetaan 
markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, 
markkinariski, 
vastavuoroisuuslausekkeiden 
puuttuminen kolmansien maiden kanssa 
tehdyistä kauppasopimuksista, 
ilmastonmuutos ja siihen liittyvien 
äärimmäisten sääilmiöiden 
esiintymistiheys ja vakavuus sekä terveys- 
ja kasvinsuojeluun liittyvät kriisit voivat 
aiheuttaa hintojen heilahtelun riskejä ja 
kasvattaa tuloihin kohdistuvia paineita. 
Vaikka viljelijät ovatkin viime kädessä itse 
vastuussa tilakohtaisten strategioidensa 
suunnittelusta ja tilojensa selviytymiskyvyn 
parantamisesta, olisi perustettava vahva 
kehys asianmukaisen riskinhallinnan 
varmistamiseksi. Jäsenvaltiot ja viljelijät 
voivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
käyttää valmiuksien kehittämisessä unionin 
tason riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät 
saavat käyttöönsä riittäviä rahoitusvälineitä 
investointeihin sekä pääsyn 
käyttöpääomaan, koulutukseen, 
tietämyksen siirtoon ja neuvontaan.
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14.10.2020 A8-0200/780

Tarkistus 780
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ympäristönhoidon ja 
ilmastotoimien tukeminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 
maa- ja metsätalouspolitiikassa. YMP:n 
arkkitehtuuria olisi sen vuoksi rakennettava 
kunnianhimoisemmaksi näiden tavoitteiden 
suhteen. Ympäristön pilaantumisen ja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
toteutettavien toimien olisi 
täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava 
tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 
artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava 
olevan tulosvelvoite.

(16) Ympäristönsuojelun, luonnon 
monimuotoisuuden ja 
maatalousjärjestelmän geneettisen 
monimuotoisuuden ja ilmastotoimien 
tukeminen ja edistäminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 
maa- ja metsätalouspolitiikassa. YMP:n 
arkkitehtuuria olisi sen vuoksi rakennettava 
kunnianhimoisemmaksi näiden tavoitteiden 
suhteen. Ympäristön pilaantumisen ja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
toteutettavien toimien olisi 
täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava 
tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 
artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava 
olevan tulosvelvoite.

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
liityntäverkkoihin, infrastruktuuriin ja 
peruspalveluihin tehtyjen investointien 
vähyydestä ja nuorten maaltamuutosta, on 
olennaisen tärkeää vahvistaa näiden 
alueiden sosioekonomista rakennetta Cork 
2.0. -julistuksen mukaisesti erityisesti 
luomalla työpaikkoja ja tekemällä 
sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla 
maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua, 
edistämällä sosiaalista osallisuutta ja 

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
liityntäverkkoihin, infrastruktuuriin ja 
peruspalveluihin tehtyjen investointien 
vähyydestä ja nuorten maaltamuutosta, on 
olennaisen tärkeää vahvistaa näiden 
alueiden sosioekonomista rakennetta Cork 
2.0. -julistuksen mukaisesti erityisesti 
luomalla työpaikkoja ja tekemällä 
sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla 
maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua, 
edistämällä sosiaalista osallisuutta, 
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sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten tiedonannossa 
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 
todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, 
kuten uusiutuva energia, nouseva 
biotalous, kiertotalous ja ekomatkailu, 
voivat tarjota maaseutualueille hyvää 
kasvu- ja työllistämispotentiaalia. Tässä 
yhteydessä rahoitusvälineillä ja InvestEU-
takuun käytöllä voi olla ratkaiseva rooli 
rahoituksen saannin varmistamisessa sekä 
maatilojen ja yritysten kasvukapasiteetin 
edistämisessä. Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti 
maassa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja 
taloudellista kotoutumista varsinkin 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.

sukupolvenvaihdoksia ja naisten 
suurempaa osallistumista maaseudun 
elinkeinoelämään sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten tiedonannossa 
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 
todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, 
kuten uusiutuva energia, nouseva 
biotalous, kiertotalous ja ekomatkailu, 
voivat tarjota maaseutualueille hyvää 
kasvu- ja työllistämispotentiaalia suojellen 
samalla luonnonvaroja. Tässä yhteydessä 
rahoitusvälineillä ja InvestEU-takuun 
käytöllä voi olla ratkaiseva rooli 
rahoituksen saannin varmistamisessa sekä 
maatilojen ja yritysten kasvukapasiteetin 
edistämisessä. Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti 
maassa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja 
taloudellista kotoutumista varsinkin 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.
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14.10.2020 A8-0200/781

Tarkistus 781
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) YMP:lla olisi edelleen 
varmistettava elintarviketurva, mikä olisi 
katsottavan tarkoittavan mahdollisuutta 
saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa 
ruokaa kaikkina aikoina. Lisäksi YMP:lla 
olisi autettava unionin maataloutta 
vastaamaan uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, jotka liittyvät ravintoon ja 
terveyteen, mukaan lukien kestävä 
maataloustuotanto, terveellisempi ravinto, 
elintarvikejäte ja eläinten hyvinvointi. 
YMP:n olisi jatkossakin edistettävä 
tuotantoa, jolla on erityisiä ja arvokkaita 
ominaisuuksia, ja samalla olisi autettava 
viljelijöitä mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien ja kuluttajien 
vaatimusten mukaisesti.

(17) YMP:lla olisi edelleen 
varmistettava elintarviketurva, mikä olisi 
katsottavan tarkoittavan mahdollisuutta 
saada riittävästi turvallista, terveellistä ja 
ravitsevaa ruokaa kaikkina aikoina. Lisäksi 
YMP:lla olisi autettava unionin 
maataloutta vastaamaan uusiin 
yhteiskunnan vaatimuksiin, jotka liittyvät 
ravintoon ja terveyteen, mukaan lukien 
kestävä maataloustuotanto, terveellisempi 
ravinto, elintarvikejäte ja eläinten 
hyvinvointi. YMP:n olisi jatkossakin 
edistettävä kestävää tuotantoa, jolla on 
erityisiä ja arvokkaita ominaisuuksia, ja 
samalla olisi autettava viljelijöitä 
mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien ja kuluttajien 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/782

Tarkistus 782
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
olisi siirryttävä Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ja Pariisin 
sopimuksessa tehtyjen sitoumusten, 
International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for 
Development -arviointiraportissa 
esitettyjen johtopäätösten sekä YK:n 
erityisraportoijan antamien oikeutta 
ruokaan koskevien suositusten mukaisesti 
kestävään eurooppalaiseen elintarvike- ja 
maatalousjärjestelmään. Tämän siirtymän 
toimintamallissa olisi keskityttävä 
edistämään monipuolisia, kestäviä ja 
kestokykyisiä maatalouskäytäntöjä, jotka 
auttavat suojelemaan ja parantamaan 
luonnonvaroja ja vahvistamaan 
ekosysteemejä ja jotka edistävät 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
mukauttamalla karjankasvatusta 
ympäristön kantokykyyn, minimoimalla 
riippuvuutta sellaisista panoksista, jotka 
eivät ole kestäviä, mukaan lukien 
fossiiliset energianlähteet, ja 
parantamalla asteittain luonnon 
monimuotoisuutta ja maaperän laatua.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/783

Tarkistus 783
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Vaikka rokotuksia pidetään 
mikrobilääkeresistenssin torjumista 
koskevassa yhteinen terveys -
toimintasuunnitelmassa 
kustannustehokkaana 
kansanterveydellisenä keinona 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, 
diagnosoinnin, antimikrobisten 
vaihtoehtojen ja rokotusten suhteellisen 
suuret kustannukset tavanomaisiin 
antibiootteihin verrattuna ovat este 
eläinten rokotusmäärien lisäämiselle.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/784

Tarkistus 784
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) YMP:n ympäristötavoitteiden ja 
elintarviketurvallisuuden lisäämistä 
koskevien yhteiskunnan vaatimusten 
täyttämiseksi olisi edistettävä sellaisten 
lannoitevalmisteiden käyttöä, joiden 
raskasmetallipitoisuus on hyvin pieni.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/785

Tarkistus 785
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka – jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen täysimääräisenä 
tuensaajien on noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
perusvaatimuksia. Perusvaatimukset ovat 
virtaviivaistettu luettelo lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista (SMR) ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista (GAEC). Näissä 
perusvaatimuksissa otetaan paremmin 
huomioon ympäristö- ja ilmastohaasteet ja 
YMP:n uusi ympäristöarkkitehtuuri, jolloin 
saavutetaan aiempaa kunnianhimoisemmat 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet, kuten 
komissio ilmoitti tiedonannossaan Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus ja 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Ehdollisuuden tarkoituksena on edistää 
kestävää maataloutta tekemällä tuensaajat 
tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada YMP 
vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 
yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
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koskevien tavoitteiden kanssa parannetaan. 
Ehdollisuuden olisi sisällyttävä olennaisesti 
yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin osana 
kunnianhimoisempien ympäristö- ja 
ilmastositoumusten perusskenaariota, ja 
ehdollisuutta olisi sovellettava kattavasti 
kaikkialla unionissa. Jos viljelijät eivät 
täytä näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten soveltaminen 
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.
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