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Tarkistus 846
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
Liite XII

Komission teksti

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

Viljelijöiden aseman 
parantaminen arvoketjussa

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

edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä, 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja kestävää 
energiaa;

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)

edistetään kestävää kehitystä ja 
luonnonvarojen, kuten veden, 
maaperän ja ilman, tehokasta 
hoitoa; R.4 Tulotuen liittäminen vaatimuksiin ja hyviin 

käytäntöihin: Tulotuen piiriin kuuluvan käytössä 
olevan maatalousmaan (KMM) osuus, johon 
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sovelletaan ehdollisuusjärjestelmää

edistetään luonnon 
monimuotoisuuden suojelemista 
ja ekosysteemipalveluja sekä 
säilytetään elinympäristöjä ja 
maisemia; 

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 hankkeissa

edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta ja 
paikallista kehitystä 
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

parannetaan tapaa, jolla EU:n 
maatalous vastaa 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

Tarkistus

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

Viljelijöiden aseman 
parantaminen arvoketjussa

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

edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä, 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja kestävää 
energiaa;

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, turvemaan 
maatalousmaa, metsä jne.)

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

luonnonvarojen, kuten veden, 
maaperän ja ilman, tehokasta 
hoitoa;

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

edistetään luonnon 
monimuotoisuuden suojelemista 
ja ekosysteemipalveluja sekä 
säilytetään elinympäristöjä ja 
maisemia; 

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 hankkeissa

edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta ja 
paikallista kehitystä 
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

parannetaan tapaa, jolla EU:n 
maatalous vastaa 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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