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Tarkistus 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin. Jäsenvaltioissa, joissa 
strategiasuunnitelmat on alueellistettu 
kokonaan tai osittain 93 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti, tavoitteet voidaan 
eritellä kokonaan tai osittain alueiden 
mukaan.

Or. de

Tarkistus 4397
Nikos Androulakis

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin, 
tai tarvittaessa monivuotisiin,
välitavoitteisiin.

Or. en
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Tarkistus 4398
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet.

Or. it

Tarkistus 4399
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun suunnitelman 
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tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

osaan on sisällyttävä tarvittaessa kokoava 
taulukko, jossa esitetään 97 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

Or. es

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään, että tietyt välitavoitteet tai tavoitteet eivät voi olla 
luonteeltaan vuotuisia, ja rajoitetaan taulukko tarvittaviin eli monivuotisiin tukitoimiin 
liittyviin tapauksiin.

Tarkistus 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 4402
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun suunnitelmaan 
on sisällyttävä kokoava taulukko, jossa 
esitetään 97 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut tavoitteet, 
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välitavoitteisiin. tarvittaessa eriteltyinä välitavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että suurinta osaa välitavoitteista ei välttämättä saavuteta vuosittain.

Tarkistus 4403
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun suunnitelmaan
on sisällyttävä kokoava taulukko, jossa 
esitetään 97 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut tavoitteet, 
tarvittaessa eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään selväksi, ettei tiettyjä vaiheita voida välttämättä saavuttaa 
vuosittain, kuten monivuotisten toimien tapauksessa.

Tarkistus 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä 
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välitavoitteisiin. välitavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

The proposed system of performance framework and the approach of annual milestones is 
rather complicated and very demanding. Setting annual milestones could be a way back, not a 
simplification. The current number of proposed result indicators is 38, and with the annual 
values for each of them (until the year 2029) the indicator table will represent almost 400 
figures. In the first years of implementation, there may also be zero values for project 
measures. In the case of deviations from the implementation of the milestone, the presentation 
of action plans is required which could be a bureaucratic burden. Better option could be to
return to current practice (target values to be achieved at the end of the programming 
period), or to set the milestone for 2024.

Tarkistus 4405
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet ja kahden vuoden 
välein asetetut välitavoitteet.

Or. en

Tarkistus 4406
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) suorien tukien muodossa oleviin 
tukitoimityyppeihin tarkoitettujen 
jäsenvaltion määrärahojen jakautuminen 
siirtojen jälkeen, kuten b ja c alakohdassa 

Poistetaan.
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täsmennetään, perustuen alustaviin 
määrärahoihin tukitoimityyppiä ja 
tukitoimea kohden, täsmentäen 
suunnitellut tuotokset, keskimääräisen tai 
yhtenäisen yksikkömäärän ja 89 
artiklassa tarkoitetun enimmäisvaihtelun. 
Tarvittaessa jaottelun on sisällettävä 
tukioikeuksien varannon määrä.

Tukien alentamisen arvioitu kokonaistulo 
on ilmoitettava.

Kun otetaan huomioon 15 artiklassa ja 81 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tukien 
alennuksesta saatavan tulon käyttö, nämä 
alustavat määrärahat, niihin liittyvät 
suunnitellut tuotokset ja vastaavat 
keskimääräiset yksikkömäärät tai 
yhtenäiset yksikkömäärät on vahvistettava 
ennen tukien alentamista;

Or. en

Perustelu

Tämän logiikan mukaisesti tukien alentaminen johtaisi siihen, että tukia ei maksettaisi ja 
tuotoksia jäisi saavuttamatta, jolloin indikaattorien ja tavoitteiden tulokset olisivat 
huonommat. Tämä olisi vastoin uuden täytäntöönpanomallin tuloskeskeisyyttä.

Tarkistus 4407
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

suorien tukien muodossa oleviin 
tukitoimityyppeihin tarkoitettujen 
jäsenvaltion määrärahojen jakautuminen 
siirtojen jälkeen, kuten b ja c alakohdassa 
täsmennetään, perustuen alustaviin 
määrärahoihin tukitoimityyppiä ja 
tukitoimea kohden, täsmentäen 
suunnitellut tuotokset, keskimääräisen tai 
yhtenäisen yksikkömäärän ja 
89 artiklassa tarkoitetun 
enimmäisvaihtelun. Tarvittaessa jaottelun 

suorien tukien muodossa oleviin 
tukitoimityyppeihin tarkoitettujen 
jäsenvaltion määrärahojen jakautuminen 
siirtojen jälkeen, kuten b ja c alakohdassa 
täsmennetään, perustuen alustaviin 
määrärahoihin tukitoimityyppiä ja 
tukitoimea kohden. Tarvittaessa jaottelun 
on sisällettävä tukioikeuksien varannon 
määrä.
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on sisällettävä tukioikeuksien varannon 
määrä.

Or. it

Tarkistus 4408
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun otetaan huomioon 15 artiklassa ja 
81 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tukien 
alennuksesta saatavan tulon käyttö, nämä 
alustavat määrärahat, niihin liittyvät 
suunnitellut tuotokset ja vastaavat 
keskimääräiset yksikkömäärät tai 
yhtenäiset yksikkömäärät on vahvistettava 
ennen tukien alentamista;

Kun otetaan huomioon 15 artiklassa ja 
81 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tukien 
alennuksesta saatavan tulon käyttö, nämä 
alustavat määrärahat on vahvistettava 
ennen tukien alentamista;

Or. it

Tarkistus 4409
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) III osaston III luvun VII jaksossa 
tarkoitettujen alakohtaisten 
tukitoimityyppien määrärahojen 
jakautuminen tukityyppiä kohden ja tiedot 
suunnitelluista tuotoksista ja 
keskimääräisestä yksikkömäärästä;

e) III osaston III luvun VII jaksossa 
tarkoitettujen alakohtaisten 
tukitoimityyppien määrärahojen 
jakautuminen tukityyppiä kohden ja tiedot 
suunnitelluista tuotoksista ja 
keskimääräisestä yksikkömäärästä;

Or. it

Tarkistus 4410
Paolo De Castro
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Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) maaseudun kehittämisen 
määrärahojen jäsenvaltiokohtainen 
jakautuminen sen jälkeen, kun tehty 
b alakohdassa täsmennetyt siirrot suoriin 
tukiin ja suorista tuista, tukitoimityyppiä ja 
tukitoimea kohden, mukaan lukien 
ajanjakson kokonaismäärät, ilmoittaen 
myös maaseuturahaston sovellettavan 
rahoitusosuustason jaoteltuna tapauksen 
mukaan kunkin tukitoimen ja alueen 
mukaan. Jos varojen siirretään suorien 
tukien maksuista, on täsmennettävä 
siirrolla rahoitettava(t) tukitoimi/tukitoimet 
tai sen/niiden osat. Tässä taulukossa on 
myös täsmennettävä suunnitellut tuotokset 
tukitoimea kohti, keskimääräiset tai 
yhtenäiset yksikkömäärät sekä tapauksen 
mukaan avustuksiin suunniteltujen määrien 
ja rahoitusvälineisiin suunniteltujen 
määrien jakautuminen. Teknisen avun 
määrät on myös täsmennettävä;

f) maaseudun kehittämisen 
määrärahojen jäsenvaltiokohtainen 
jakautuminen sen jälkeen, kun tehty 
b alakohdassa täsmennetyt siirrot suoriin 
tukiin ja suorista tuista, tukitoimityyppiä ja 
tukitoimea kohden, mukaan lukien 
ajanjakson kokonaismäärät, ilmoittaen 
myös maaseuturahaston sovellettavan 
rahoitusosuustason jaoteltuna tapauksen 
mukaan kunkin tukitoimen ja alueen 
mukaan. Jos varojen siirretään suorien 
tukien maksuista, on täsmennettävä 
siirrolla rahoitettava(t) tukitoimi/tukitoimet 
tai sen/niiden osat. Tässä taulukossa on 
myös täsmennettävä tapauksen mukaan 
avustuksiin suunniteltujen määrien ja 
rahoitusvälineisiin suunniteltujen määrien 
jakautuminen. Teknisen avun määrät on 
myös täsmennettävä;

Or. it

Tarkistus 4411
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetut osatekijät on 
vahvistettava vuosittain.

Tässä kohdassa tarkoitetut osatekijät on 
vahvistettava vuosittain. Jos YMP:n 
strategiasuunnitelmissa on alueellisia 
osatekijöitä tämän asetuksen 93 artiklan 
mukaisesti, kyseiset rahoitustiedot 
voidaan esittää kokonaan tai osittain 
aluetasolla aluekohtaisissa taulukoissa.

Or. de
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Tarkistus 4412
Nikos Androulakis

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetut osatekijät on 
vahvistettava vuosittain.

Tässä kohdassa tarkoitetut osatekijät on 
vahvistettava vuosittain tai tarvittaessa 
useamman vuoden välein.

Or. en

Tarkistus 4413
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
100 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

100 a artikla

Alueelliset tukitoimiohjelmat

Kukin alueellinen tukitoimiohjelma 
sisältää vähintään seuraavat osiot:

a) tiivistelmä SWOT-analyysista;

b) tiivistelmä tarpeiden arvioinnista;

c) tukitoimistrategia;

d) toiminnallinen kuvaus tukitoimista, 
joita hallinnoidaan ja toteutetaan 
alueellisella tasolla kansallisen 
strategiasuunnitelman mukaisesti, kuten 
99 artiklassa on säädetty. Kukin 
95 a artiklan c kohdassa tarkoitetussa 
strategiassa määritelty tukitoimi sisältää 
seuraavat osa-alueet:

i) tukitoimen kuvaus;

ii) tukikelpoisuusedellytykset;

iii) tuen osuus;

iv) laskelma tuen yksikkömäärästä;
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v) rahoitussuunnitelma;

vi) tulosindikaattorit;

vii) tavoitteet;

viii) tiedot siitä, miten tavoitteet 
saavutetaan;

e) monivuotinen rahoituskehys;

f) kuvaus hallinto- ja 
koordinointijärjestelmästä.

Or. es

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön alueelliset tukitoimiohjelmat ja kuvaillaan niiden sisältö. 
EU:n alueiden rooli YMP:n suunnittelussa, hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa on 
säilytettävä ja sitä on vahvistettava, jotta poliittiset päätökset voidaan mukauttaa alueellisiin 
ja alakohtaisiin erityispiirteisiin.

Tarkistus 4414
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
101 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 a artikla

Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset 
paikalliselle työllisyydelle

Strategiasuunnitelman oletetuista 
sosiaalisista ja taloudellisista 
vaikutuksista tehtävässä arvioinnissa olisi 
otettava huomioon maaseutualueille 
mahdollisesti syntyvät työpaikat. 
Yksityiskohtaisen ja kattavan arvioinnin 
olisi sisällettävä:

a) tuotannon alalla säilytettävien ja 
luotavien pysyvien työsuhteiden määrä;

b) tuotannon alalla säilytettävien ja 
luotavien kausityösuhteiden määrä;

c) arvio luotavien toisen ja kolmannen 
asteen koulutusta vastaavien työsuhteiden 
määrästä; 
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d) valvontamenetelmät ja paikan päällä 
tehtävien tarkastusten menetelmät.

Or. en

Tarkistus 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 95 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetussa YMP:n uudenaikaistamisen 
varmistavien tekijöiden kuvauksessa on 
tuotava esiin ne YMP:n 
strategiasuunnitelman osatekijät, jotka 
tukevat maatalousalan ja YMP:n 
uudenaikaistamista, ja siinä on erityisesti 
oltava:

Edellä 95 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetussa YMP:n uudenaikaistamisen 
varmistavien tekijöiden kuvauksessa on 
tuotava esiin ne YMP:n 
strategiasuunnitelman osatekijät, jotka 
tukevat maatalousalan ja YMP:n 
uudenaikaistamista siten, että uudet 
haasteet, mukaan lukien kestävän 
kehityksen edellyttämä siirtymä, voidaan 
saavuttaa, ja siinä on erityisesti oltava:

Or. en

Tarkistus 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 95 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetussa YMP:n uudenaikaistamisen
varmistavien tekijöiden kuvauksessa on 
tuotava esiin ne YMP:n 
strategiasuunnitelman osatekijät, jotka 
tukevat maatalousalan ja YMP:n 
uudenaikaistamista, ja siinä on erityisesti 
oltava:

Edellä 95 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetussa YMP:n kestävämpiin 
tuotantojärjestelmiin siirtymisen
varmistavien tekijöiden kuvauksessa on 
tuotava esiin ne YMP:n 
strategiasuunnitelman osatekijät, jotka 
tukevat maatalousalan ja YMP:n 
uudenaikaistamista, ja siinä on erityisesti 
oltava:
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Or. fr

Tarkistus 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
g alakohdassa tarkoitetussa YMP:n 
uudenaikaistamisen varmistavien 
tekijöiden kuvauksessa on tuotava esiin ne 
YMP:n strategiasuunnitelman osatekijät, 
jotka tukevat maatalousalan ja YMP:n 
uudenaikaistamista, ja siinä on erityisesti 
oltava:

YMP:n maatalousekologisen siirtymän
varmistavien tekijöiden kuvauksessa on 
tuotava esiin ne YMP:n 
strategiasuunnitelman osatekijät, jotka 
tukevat maatalousalan ja YMP:n 
maatalousekologista siirtymää, ja siinä on 
erityisesti oltava:

Or. es

Tarkistus 4418
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) yleiskatsaus siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmalla edistetään 
5 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua
tietämyksen, innovoinnin ja 
digitalisoinnin edistämiseen ja jakoon
liittyvää monialaista yleistä tavoitetta, 
erityisesti seuraavien avulla:

a) yleiskatsaus siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmalla edistetään 
5 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ja alan 
uudenaikaistamiseen tietämystä, 
innovointia ja digitalisointia 
maataloudessa ja maaseutualueilla 
edistämällä ja jakamalla, erityisesti AKIS-
järjestelmän puitteissa, liittyvää 
monialaista yleistä tavoitetta, erityisesti 
seuraavien avulla:

Or. en
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Tarkistus 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) yleiskatsaus siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmalla edistetään 5 
artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
tietämyksen, innovoinnin ja digitalisoinnin 
edistämiseen ja jakoon liittyvää 
monialaista yleistä tavoitetta, erityisesti 
seuraavien avulla:

a) yleiskatsaus siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmalla edistetään 5 
artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
tietämyksen, innovoinnin ja digitalisoinnin 
edistämiseen ja jakoon liittyvää 
monialaista yleistä tavoitetta, sikäli kuin se 
edistää kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden 
saavuttamista, erityisesti seuraavien 
avulla:

Or. en

Tarkistus 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) yleiskatsaus siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmalla edistetään 
5 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
tietämyksen, innovoinnin ja digitalisoinnin
edistämiseen ja jakoon liittyvää 
monialaista yleistä tavoitetta, erityisesti 
seuraavien avulla:

a) yleiskatsaus siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmalla edistetään 
5 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
tietämyksen, teknisen ja sosiaalisen 
innovoinnin ja maatalousalan teknisen 
tietämyksen edistämiseen ja jakoon 
liittyvää monialaista yleistä tavoitetta, 
erityisesti seuraavien avulla:

Or. es

Tarkistus 4421
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
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102 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) yleiskatsaus siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmalla edistetään 
5 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua
tietämyksen, innovoinnin ja digitalisoinnin 
edistämiseen ja jakoon liittyvää 
monialaista yleistä tavoitetta, erityisesti 
seuraavien avulla:

a) yleiskatsaus siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmalla edistetään 
5 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
tietämyksen, innovoinnin ja digitalisoinnin 
edistämiseen, jakoon ja niiden käytön 
edistämiseen liittyvää monialaista yleistä 
tavoitetta, erityisesti seuraavien avulla:

Or. en

Tarkistus 4422
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) järjestelmällinen arvio siitä, miten 
toimet eivät lisäisi riippuvuutta vaan 
parantaisivat viljelijöiden itsenäisyyttä;

Or. en

Tarkistus 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) yhtenevyys kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja kansainvälisten 
ilmastosopimusten saavuttamiseen 
nähden;

Or. en
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Perustelu

Uudenaikaistaminen ei ole itsetarkoitus. Yleinen tavoite on esimerkiksi komission YMP:n 
uudistusta käsittelevässä tiedonannossakin useasti mainittu paradigmanmuutos kestävän 
kehityksen saavuttamiseksi ja uusiin haasteisiin vastaaminen.

Tarkistus 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus digitaaliteknologian 
kehittämisstrategiasta maatalouden ja 
maaseudun alalla sekä näiden 
teknologioiden käytöstä YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi.

b) kuvaus asiaankuuluvan
digitaaliteknologian kehittämisstrategiasta 
maatalouden ja maaseudun alalla ottaen 
asianmukaisesti huomioon kestävän 
kehityksen, mittakaavan, tarpeellisuuden 
ja viljelijöiden itsenäisyyden sekä näiden 
teknologioiden käytöstä YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi, lisäämättä kuitenkaan 
viljelijöiden tuotantopanosta tai 
taloudellista riippuvuutta.

Or. en

Tarkistus 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus digitaaliteknologian 
kehittämisstrategiasta maatalouden ja 
maaseudun alalla sekä näiden 
teknologioiden käytöstä YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi.

b) kuvaus digitaaliteknologian 
kehittämisstrategiasta maatalouden ja 
maaseudun alalla sekä näiden 
teknologioiden käytön edellytyksistä
YMP:n strategiasuunnitelman tukitoimien 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi.



PE631.988v01-00 18/188 AM\1171755FI.docx

FI

Or. es

Tarkistus 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus digitaaliteknologian 
kehittämisstrategiasta maatalouden ja 
maaseudun alalla sekä näiden 
teknologioiden käytöstä YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi.

b) digitaaliteknologian 
kehittämisstrategiat maatalouden ja 
maaseudun ja älykkäiden kylien alalla sekä 
näiden teknologioiden käytöstä YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 4427
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

SWOT-analyysin on perustuttava YMP:n 
strategiasuunnitelman piiriin kuuluvan 
alueen nykyiseen tilanteeseen, ja siinä on 
kuvattava kattavasti kunkin 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun erityistavoitteen 
nykyistä tilannetta, perustuen yhteisiin 
asiayhteysindikaattoreihin ja muihin 
määrällisiin ja laadullisiin ajantasaisiin 
tietoihin, kuten tutkimuksiin, aiempiin 
arviointikertomuksiin, alakohtaiseen 
analyysiin ja aiempiin kokemuksiin.

SWOT-analyysin on perustuttava YMP:n 
strategiasuunnitelman piiriin kuuluvan 
alueen nykyiseen tilanteeseen, ja siinä on 
kuvattava kattavasti kunkin 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun erityistavoitteen ja 
3 a jaksossa esitetyn luonnonmukaisen 
maatalouden tukemisen nykyistä 
tilannetta, perustuen yhteisiin 
asiayhteysindikaattoreihin ja muihin 
määrällisiin ja laadullisiin ajantasaisiin 
tietoihin, kuten tutkimuksiin, aiempiin 
arviointikertomuksiin, alakohtaiseen 
analyysiin ja aiempiin kokemuksiin.

Or. en
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Tarkistus 4428
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

SWOT-analyysin on perustuttava YMP:n 
strategiasuunnitelman piiriin kuuluvan 
alueen nykyiseen tilanteeseen, ja siinä on 
kuvattava kattavasti kunkin 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun erityistavoitteen 
nykyistä tilannetta, perustuen yhteisiin 
asiayhteysindikaattoreihin ja muihin 
määrällisiin ja laadullisiin ajantasaisiin 
tietoihin, kuten tutkimuksiin, aiempiin 
arviointikertomuksiin, alakohtaiseen 
analyysiin ja aiempiin kokemuksiin.

SWOT-analyysin on perustuttava YMP:n 
strategiasuunnitelman piiriin kuuluvan 
alueen nykyiseen tilanteeseen, ja siinä on 
kuvattava kattavasti kunkin 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun erityistavoitteen ja 
13 a jaksossa esitetyn luonnonmukaisen 
maatalouden tukemisen nykyistä 
tilannetta, perustuen yhteisiin 
asiayhteysindikaattoreihin ja muihin 
määrällisiin ja laadullisiin ajantasaisiin 
tietoihin, kuten tutkimuksiin, aiempiin 
arviointikertomuksiin, alakohtaiseen 
analyysiin ja aiempiin kokemuksiin.

Or. en

Tarkistus 4429
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kuvauksessa on lisäksi korostettava kunkin 
5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun yleis- ja erityistavoitteen osalta 
seuraavia:

Kuvauksessa on lisäksi korostettava kunkin 
5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun yleis- ja erityistavoitteen ja 
3 a jaksossa esitetyn luonnonmukaisen 
maatalouden tukemisen osalta seuraavia:

Or. en

Tarkistus 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) olennaiset laadulliset ja 
määrälliset tiedot vaikutusindikaattorien 
tilasta vuodelle 2019 liitteessä I.

Or. en

Tarkistus 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden osalta SWOT-
analyysissa on viitattava kansallisiin 
suunnitelmiin, jotka perustuvat liitteessä XI 
tarkoitettuihin säädöksiin.

Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden osalta SWOT-
analyysissa on viitattava kansallisiin 
suunnitelmiin, jotka perustuvat liitteessä XI 
tarkoitettuihin säädöksiin. Lisäksi siinä on 
arvioitava luonnonarvoltaan arvokkaan 
maataloustuotannon nykytila ja tarpeet.

Or. es

Perustelu

Ks. 97 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 4432
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
tarkoitetun erityistavoitteen osalta SWOT-
analyysissa on viitattava 
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lainsäädäntövälineisiin, jotka perustuvat 
liitteessä XIa tarkoitettuihin säädöksiin.

Or. en

Perustelu

Liitteessä viitataan elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin.

Tarkistus 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nuorten viljelijöiden houkuttelemiseen 
alalle liittyvän, 6 artiklan 1 kohdan 
g alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen 
osalta SWOT-analyysin on sisällettävä 
lyhyt analyysi mahdollisuuksista hankkia 
maatalousmaata, maaomaisuuden 
siirtämisestä ja viljelymaiden 
uudelleenjärjestelyistä, rahoituksen ja 
luottojen saatavuudesta sekä tietojen ja 
neuvojen saatavuudesta.

Nuorten viljelijöiden houkuttelemiseen 
alalle liittyvän, 6 artiklan 1 kohdan 
g alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen 
osalta SWOT-analyysin on sisällettävä 
lyhyt analyysi mahdollisuuksista hankkia 
maatalousmaata, maaomaisuuden 
siirtämisestä ja viljelymaiden 
uudelleenjärjestelyistä, rahoituksen ja 
luottojen saatavuudesta, tietojen ja 
neuvojen saatavuudesta sekä 
selviytymiskyvystä.

Or. en

Perustelu

Nuoret viljelijät ovat tietoisempia talous-, ympäristö- ja terveysriskeistä, joten on 
kiinnostavaa, hyödyntävätkö he parhaita olosuhteita riskeistä selviytyäkseen.

Tarkistus 4434
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nuorten viljelijöiden houkuttelemiseen 
alalle liittyvän, 6 artiklan 1 kohdan 

Nuorten viljelijöiden houkuttelemiseen 
alalle liittyvän, 6 artiklan 1 kohdan 
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g alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen 
osalta SWOT-analyysin on sisällettävä 
lyhyt analyysi mahdollisuuksista hankkia 
maatalousmaata, maaomaisuuden 
siirtämisestä ja viljelymaiden 
uudelleenjärjestelyistä, rahoituksen ja 
luottojen saatavuudesta sekä tietojen ja 
neuvojen saatavuudesta.

g alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen 
osalta SWOT-analyysin on sisällettävä 
lyhyt analyysi mahdollisuuksista hankkia 
maatalousmaata, maaomaisuuden 
siirtämisestä ja maankäytön 
rajoittamisesta, rahoituksen ja luottojen 
saatavuudesta, tietojen ja neuvojen 
saatavuudesta sekä selviytymiskyvystä.

Or. en

Perustelu

Nuoret viljelijät ovat tietoisempia talous-, ympäristö- ja terveysriskeistä. Siksi on 
kiinnostavaa, hyödyntävätkö he parhaita olosuhteita riskeistä selviytyäkseen.

Tarkistus 4435
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettujen erityistavoitteiden osalta 
SWOT-analyysi on kehitettävä tarpeen 
mukaan tasa-arvonäkökohdat 
huomioiden.

Or. en

Tarkistus 4436
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 95 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteen III on 
sisällettävä kumppaneiden kuulemisen 
tulokset ja lyhyt kuvaus siitä, miten 

Poistetaan.
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kuuleminen suoritettiin.

Or. en

Perustelu

Kohta on tarpeeton. Kaikissa jäsenvaltioissa kuunneltaisiin niiden demokraattisten sääntöjen 
mukaan kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä ennen YMP:n strategiasuunnitelmien 
valmistumista.

Tarkistus 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 95 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteen III on 
sisällettävä kumppaneiden kuulemisen 
tulokset ja lyhyt kuvaus siitä, miten 
kuuleminen suoritettiin.

3. Edellä 95 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteen III on 
sisällettävä täydellinen kuvaus
kumppaneiden kuulemisen menetelmistä ja 
aikataulusta, kumppaneiden valinnassa 
käytetyistä kriteereistä sekä kuulemisten 
merkityksestä 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden kannalta. Siinä on 
kuvattava kuulemisen tulokset, mukaan 
lukien yhteenveto kumppaneiden YMP:n 
strategiasuunnitelmien luonnoksia 
koskevista huomioista ja siitä, miten ne on 
otettu huomioon lopullista versiota 
komissiolle toimitettaessa.

Or. en

Perustelu

Kumppaneiden on oltava mukana päättämässä YMP:n strategiasuunnitelmien valmistelun 
aikatauluista ja menetelmistä, jotta kansalaisyhteiskunnan ryhmittymät voivat tehokkaasti 
osallistua prosessiin. Lisäksi on tärkeää saada tietoa eri kumppaneiden näkemyksistä ja siitä, 
miten ne on otettu huomioon strategiasuunnitelman lopullisessa versiossa. Samanlaiset 
säännöt on vahvistettu yksityiskohtaisemmin komission delegoidussa asetuksessa 240/2014 
mutta tässä asetuksessa niitä ei ole, minkä vuoksi sitä on vahvistettava.
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Tarkistus 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 95 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteen III on 
sisällettävä kumppaneiden kuulemisen 
tulokset ja lyhyt kuvaus siitä, miten 
kuuleminen suoritettiin.

3. Edellä 95 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteen III on 
sisällettävä kumppaneiden kuulemisen 
tulokset ja lyhyt kuvaus siitä, miten 
kuuleminen suoritettiin. Sen on sisällettävä 
kumppaneiden huomautusten 
dokumentointi ja sen dokumentointi, onko 
hallintoviranomainen ottanut nämä 
huomautukset huomioon ja millä tavalla 
tämä on tehty, sekä viranomaisen 
perustelut.

Or. en

Tarkistus 4439
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lyhyt kuvaus YMP:n 
strategiasuunnitelman piirissä 
myönnettävästä kansallisesta 
lisärahoituksesta, mukaan lukien 
toimenpidekohtaiset määrät ja tieto tämän 
asetuksen mukaisten vaatimusten 
noudattamista;

a) maaseuturahastosta myönnettävä 
rahoitus, kansallinen yhteisrahoitus ja 
tarvittaessa kansallinen lisärahoitus 
tukitoimille, jotka ovat valtiontukea 
131 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja tieto 
tämän asetuksen mukaisten vaatimusten 
noudattamista;

Or. es

Tarkistus 4440
Clara Eugenia Aguilera García
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Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) SEUT-sopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva tukitoimien 
lisärahoitus ja tieto tämän asetuksen 
mukaisten vaatimusten noudattamista;

Or. es

Tarkistus 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) maininta siitä, jos kansallinen 
lisärahoitus ei kuulu SEUT-sopimuksen 
42 artiklan soveltamisalaan, jolloin sille 
on tehtävä valtiontuen arviointi.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 4442
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 95 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettu YMP:n 
strategiasuunnitelman liite VI ja V 
sisältää seuraavat:

a) analyysi keskituloista kaupunki- ja 
maaseutualueella jäsenvaltioissa;

b) analyysi YMP:n rahastojen arvosta 
maaseutualueiden tuloille ja sosiaalisille 
olosuhteille;
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c) maaseudun autioitumisen aiheuttamat 
haitat maaseutuyhteisöjen 
sosioekonomiselle tilanteelle.

Or. en

Tarkistus 4443
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Liite VI sisältää analyysin 
syntyneiden työsuhteiden sosiaalisista 
vaikutuksista, mukaan lukien arvio 
YMP:n strategiasuunnitelman toimien 
työllisyysulottuvuudesta ja alan 
sopimussuhteiden valvontamenetelmistä.

Or. en

Tarkistus 4444
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 95 artiklan 2 kohdan 
e a alakohdassa tarkoitettu YMP:n 
strategiasuunnitelman liite VI sisältää 
100 a artiklassa säädetyt alueelliset 
tukitoimiohjelmat.

Or. es

Tarkistus 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
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103 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 95 artiklan 2 kohdan 
f alakohdassa tarkoitettu YMP:n 
strategiasuunnitelman liite VI sisältää 
alueelliset tukitoimiohjelmat.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhtäpitävä tarkistuksen 16 kanssa.

Tarkistus 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 95 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu YMP:n strategiasuunnitelman 
liite VI sisältää alueelliset 
tukitoimiohjelmat.

Or. en

Tarkistus 4447
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

104 artikla Poistetaan.

Siirretty säädösvalta YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön osalta

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla muutetaan tätä lukua YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön ja 
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liitteiden osalta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään poistamaan komissiolta nämä valtuudet, jotta strategiasuunnitelmien 
sisältöä voidaan muuttaa. Siirretty säädösvalta on olennainen osa pohjatekstiä.

Tarkistus 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

104 artikla Poistetaan.

Siirretty säädösvalta YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön osalta

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla muutetaan tätä lukua YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön ja 
liitteiden osalta.

Or. es

Perustelu

Strategiasuunnitelman sisällön on oltava pysyvä ja se on vahvistettava perussäädöksessä.

Tarkistus 4449
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

104 artikla Poistetaan.

Siirretty säädösvalta YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön osalta

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
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artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla muutetaan tätä lukua YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön ja 
liitteiden osalta.

Or. en

Perustelu

Strategiasuunnitelmien vaadittua sisältöä ja liitteitä ei pitäisi tarkistaa delegoiduin säädöksin 
eikä täytäntöönpanosäädöksin. Tämä on keskeistä uudessa täytäntöönpanomallissa.

Tarkistus 4450
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla muutetaan tätä lukua YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön ja 
liitteiden osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla muutetaan tätä lukua YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön ja 
liitteiden osalta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Strategiasuunnitelmien sisällön olisi oltava mahdollisimman vakaa. Ei vaikuttaisi olevan 
tarpeen muuttaa strategiasuunnitelman mitään osatekijää delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tätä lukua 
YMP:n strategiasuunnitelman sisällön ja 
liitteiden osalta.

Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tätä lukua 
YMP:n strategiasuunnitelman sisällön ja 
liitteiden osalta. Näin komissio varmistaa, 
että liitteitä I–III, XI ja XII voidaan 
tarkistaa ainoastaan lisäyksin.

Or. en

Perustelu

Mikäli komissio voisi poistaa liitteistä asiakohtia, huomiotta jäisi osatekijöitä, joista 
lainsäätäjät ovat sopineet yhteisessä suunnitteluprosessissa.

Tarkistus 4453
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanovalta YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön osalta

Täytäntöönpanovalta YMP:n 
strategiasuunnitelman muodon osalta

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään rajoittamaan Euroopan komission täytäntöönpanovalta 
strategiasuunnitelman muotoon, mutta ei sisältöön, jonka on perustuttava perusasetukseen tai 
delegoituun säädökseen.

Tarkistus 4454
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan säännöt 96–103 artiklassa 
kuvattujen osatekijöiden esittämisestä 
YMP:n strategiasuunnitelmissa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
139 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan yhdenmukainen lomake ja
säännöt 96–103 artiklassa kuvattujen 
osatekijöiden esittämisestä YMP:n 
strategiasuunnitelmissa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
139 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään rajaamaan Euroopan komission täytäntöönpanovalta vain 
strategiasuunnitelman muotoon ja etenkin lomakkeeseen, mutta ei sisältöön, jonka on 
perustuttava perusasetukseen tai delegoituun säädökseen.

Tarkistus 4455
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
105 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

105 a artikla

YMP:n strategiasuunnitelmamalli

Komissio luonnostelee jäsenvaltioita 
asiantuntijatasolla kuultuaan YMP:n 
strategiasuunnitelmamallin, joka liitetään 
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tähän asetukseen.

Or. en

Perustelu

Jokainen jäsenvaltio toimittaa strategiasuunnitelman viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2020. Täytäntöönpanosäädökset eivät todennäköisesti ole silloin vielä valmiita. Siksi olisi 
hyödyllistä sisällyttää strategiasuunnitelmamalli liitteenä tähän asetukseen.

Tarkistus 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
V osasto – III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

YMP:N STRATEGIASUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN

YMP:N STRATEGIASUUNNITELMAN 
JA SIIHEN LIITTYVIEN 
ALUEELLISTEN MAASEUDUN 
KEHITTÄMISOHJELMIEN
HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN

Or. it

Tarkistus 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

YMP:N STRATEGIASUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN

YMP:N STRATEGIASUUNNITELMAN 
JA SIIHEN LIITTYVIEN 
ALUEELLISTEN MAASEUDUN 
KEHITTÄMISOHJELMIEN
HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN

Or. it

Tarkistus 4458
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Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2020.

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
95 artiklassa tarkoitetut tiedot sisältävä 
ehdotus YMP:n strategiasuunnitelmasta 
kolmen vuoden kuluessa kansallisten 
YMP:n strategiasuunnitelmien 
kehittämistä koskevan oikeudellisen 
kehyksen hyväksymisestä.

Or. hr

Tarkistus 4459
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta viimeistään
1 päivänä tammikuuta 2020.

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta 1 päivänä 
tammikuuta vuonna n+1 tämän asetuksen 
hyväksymisestä lähtien.

Or. es

Perustelu

Strategiasuunnitelman toimittamispäivämäärä on mukautettava parlamentin käsittelyrytmiin 
ja tämän uudistuksen hyväksymiseen. 

Tarkistus 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2020.

1. Jäsenvaltion ja syrjäisimpien 
alueiden on toimitettava komissiolle 
95 artiklassa tarkoitetut tiedot sisältävä 
ehdotus YMP:n strategiasuunnitelmasta 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020.

Or. pt

Tarkistus 4461
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2020.

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta.

Or. en

Perustelu

En suosittele tarkan määräajan asettamista YMP:n strategiasuunnitelmien jättämiselle. 
Emme vielä tiedä aikataulua, joten tämä on syytä jättää tässä vaiheessa pois.

Tarkistus 4462
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2020.

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2022.
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Or. en

Tarkistus 4463
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun jäsenvaltio säätää eräiden 
alueellisesti hallinnoitujen alueellisten 
maaseudun kehittämistoimien 
esittämisestä, ne on esiteltävä komissiolle 
kolme kuukautta kansallisen 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.
Joka tapauksessa kansallinen 
strategiasuunnitelma sisältää alueellisten 
maaseudun kehittämistoimien 
peruspaketin, joka korvaa alueellisen 
hallinnoinnin, jos alueviranomaiset eivät 
esitä näitä alueellisia maaseudun 
kehittämistoimia vaaditussa määräajassa.

Or. it

Tarkistus 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen
asetuksen kanssa, miten tehokkaasti 
suunnitelmilla edistetään 6 artiklan 1 
kohdassa vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 

2. Komissio arvioi YMP:n 
strategiasuunnitelmat ja alueellisella 
tasolla hallinnoidut maaseudun 
kehittämisen tukitoimet keskittyen esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
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taakka. Arvioinnissa keskitytään 
erityisesti YMP:n strategiasuunnitelmassa 
esitetyn strategian 
tarkoituksenmukaisuuteen, vastaaviin 
erityistavoitteisiin, tulosindikaattorein 
mitattaviin tavoitteisiin, tukitoimiin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
erityistavoitteisiin ehdotettujen tukitoimien 
avulla ja perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

ennakkoarviointiin.

Or. en

Tarkistus 4465
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin 
tavoitteisiin, tukitoimiin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
erityistavoitteisiin ehdotettujen 
tukitoimien avulla ja perustuen SWOT-
analyysiin ja ennakkoarviointiin.

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa ja miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista. Arvioinnissa keskitytään 
erityisesti YMP:n strategiasuunnitelmassa 
esitetyn strategian vaikutuksiin, 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja kilpailun vääristymiseen 
sekä tuensaajien ja hallintoviranomaisten 
hallinnolliseen taakkaan.
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Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on rajata selkeästi Euroopan komission strategiasuunnitelmien 
arvioinnin laajuutta. Kun otetaan huomioon valmistelijan työ YMP:n tukitoimien yhteisten ja 
yksityiskohtaisempien sääntöjen laatimisessa, on tarkoituksenmukaista, että komission 
arviossa rajoitutaan tarkastelemaan tukitoimien yhdenmukaisuutta unionin perusvaatimusten 
ja oikeuden yleisten periaatteiden kanssa, ei niinkään valvomaan toimien asianmukaisuutta.

Tarkistus 4466
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, myös 
SEUT-sopimuksen 11 ja 208 artiklan, ja
tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen, liitteessä XI tarkoitetuissa 
lainsäädäntövälineissä asetettujen tai 
niistä johtuvien, jo vakiintuneiden 
pitkäaikaisten kansallisten tavoitteiden 
täyttäminen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
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ennakkoarviointiin.

Or. en

Tarkistus 4467
Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen, tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka, kansallisten 
viljelijäorganisaatioiden kirjallinen 
lausunto, strategiasuunnitelman sisältö, 
täytäntöönpano ja yksinkertaistaminen. 
Arvioinnissa keskitytään erityisesti YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitetyn strategian 
tarkoituksenmukaisuuteen, vastaaviin 
erityistavoitteisiin, tulosindikaattorein 
mitattaviin tavoitteisiin, tukitoimiin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
erityistavoitteisiin ehdotettujen tukitoimien 
avulla ja perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

Or. en

Perustelu

Viljelijöiden näkemys on tärkeä YMP:n strategiasuunnitelman suunnittelun ja arvioinnin 
kannalta. Siksi kansalliset viljelijäorganisaatiot on kutsuttava kommentoimaan YMP:n 
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strategiasuunnitelmia, ja komission on otettava viljelijöiden näkemykset huomioon ennen 
YMP:n strategiasuunnitelman hyväksymistä. Etenkin strategiasuunnitelman 
yksinkertaistaminen on tehtävä, jossa viljelijöiden näkemys on avainasemassa.

Tarkistus 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen, tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen taakka 
sekä se, miten toimivaltaisilta 
viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä 
saadut tiedot on 94 artiklan mukaisesti 
sisällytetty strategiasuunnitelmaan. 
Arvioinnissa keskitytään erityisesti YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitetyn strategian 
tarkoituksenmukaisuuteen, mukaan lukien 
näytön laatu, vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

Or. en

Tarkistus 4469
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Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat, jotka sisältävät 
tarvittaessa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

Or. it

Tarkistus 4470
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat. Arvioinnissa 
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perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen 
asetuksen kanssa, miten tehokkaasti 
suunnitelmilla edistetään 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista, vaikutus 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja kilpailun vääristymiseen 
sekä tuensaajien ja hallintoviranomaisten 
hallinnollinen taakka. Arvioinnissa 
keskitytään erityisesti YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitetyn strategian 
tarkoituksenmukaisuuteen, vastaaviin 
erityistavoitteisiin, tulosindikaattorein 
mitattaviin tavoitteisiin, tukitoimiin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
erityistavoitteisiin ehdotettujen tukitoimien 
avulla ja perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

keskitytään erityisesti YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitetyn strategian 
tarkoituksenmukaisuuteen, vastaaviin 
erityistavoitteisiin, tulosindikaattorein 
mitattaviin tavoitteisiin, tukitoimiin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
erityistavoitteisiin ehdotettujen tukitoimien 
avulla ja perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin. Komission on 
varmistettava vahva, aitoon 
kumppanuuteen tähtäävä yhteistyö 
asiaankuuluvan jäsenvaltion kanssa 
YMP:n strategiasuunnitelman 
arviointiprosessin aikana. Kaikista 
arvioinnin aikana esiin nousseista 
teknisistä kysymyksistä on keskusteltava 
ennen arvioinnin vahvistamista.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 

2. Komission arvioinnissa keskitytään 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
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asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen 
asetuksen kanssa, miten tehokkaasti 
suunnitelmilla edistetään 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista, vaikutus 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja kilpailun vääristymiseen 
sekä tuensaajien ja hallintoviranomaisten 
hallinnollinen taakka. Arvioinnissa 
keskitytään erityisesti YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitetyn strategian 
tarkoituksenmukaisuuteen, vastaaviin 
erityistavoitteisiin, tulosindikaattorein 
mitattaviin tavoitteisiin, tukitoimiin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
erityistavoitteisiin ehdotettujen tukitoimien 
avulla ja perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin. YMP:n 
strategiasuunnitelmien laadinnan, 
hyväksynnän ja täytäntöönpanon 
jäsenvaltion toimesta
– on oltava avointa ja ne on julkistettava 
maatalousalan sidosryhmille, jotta 
taataan niiden osallistuminen prosessiin;
– ei pidä aiheuttaa minkäänlaisia 
viivästyksiä tukien toteutusaikana 
tuensaajille, eikä tuen joutuisassa 
maksamisessa.

Or. it

Tarkistus 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
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strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja
ennakkoarviointiin.

strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin, EU:n 
tavoitteisiin, kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, ennakkoarviointiin ja 
viljelijäorganisaatioiden lausuntoon 
suunnitelman toimivuudesta ja 
yksinkertaistamisesta.

Or. en

Tarkistus 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission on myös varmistettava, 
että jäsenvaltioiden tavoitteet yhdessä 
mahdollistavat sen, että Euroopan unioni 
voi kokonaisuutena saavuttaa 
ilmastositoumuksensa ja 6 artiklan 
a kohdassa vahvistetut EU:n tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 4474
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle huomautuksia kolmen 

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle ja alueille huomautuksia 
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kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

kolmen kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta ja 
alueellisesti hallinnoitavien maaseudun 
kehittämistoimista. Jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle ja alueille kaikki 
tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa.

Or. it

Tarkistus 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka sisältää 
tarvittaessa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, toimittamisesta.

Or. it

Tarkistus 4476
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle ja tarvittaessa alueellisille 
hallintoviranomaisille huomautuksia 
kolmen kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Or. en
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Perustelu

Selvennetään alueiden roolia YMP:n strategiasuunnitelmien hyväksymisprosessissa, 
erityisesti kun alueellisten tukitoimiohjelmien puitteissa luodaan ja pannaan täytäntöön 
alueellisen tason tukitoimia. 

Tarkistus 4477
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle ja tarvittaessa alueellisille 
hallintoviranomaisille huomautuksia 
kolmen kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Or. pt

Tarkistus 4478
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle ja tarvittaessa alueellisille 
hallintoviranomaisille huomautuksia 
kolmen kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Or. es

Tarkistus 4479
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
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106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle poliittisia huomautuksia 
ratkaisematta olevista pääasioista kolmen 
kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4480
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa.

Komissio toimittaa jäsenvaltiolle luettelon 
suunnitelman hyväksynnän arvioimista 
varten tarvittavista tiedoista. Jäsenvaltion 
on toimitettava komissiolle kaikki pyydetyt
tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa. Jos 
komissio katsoo, että jäsenvaltion 
toimittamat tiedot ovat riittämättömät, 
komissio esittää päätöksen perustelut.

Or. en

Perustelu

Runko (”tarkistuslista”), jonka perusteella komissio tekee arvion YMP:n 
strategiasuunnitelmien hyväksymisestä, pitäisi olla jäsenvaltioiden saatavilla suunnittelun ja 
hyväksymisen helpottamiseksi. Ilmausta ”kaikki tarpeelliset lisätiedot” pitäisi selventää ja 
komission vastuulla pitäisi olla se, että se perustelee jäsenvaltioille, miksi toimitettujen 
tietojen katsotaan olevan riittämättömiä.
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Tarkistus 4481
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa.

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarvittavat lisätiedot. Jäsenvaltion ja 
komission välisten keskustelujen jälkeen 
voidaan tarpeen vaatiessa ehdottaa 
korjauksia.

Or. en

Tarkistus 4482
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa.

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset, ratkaisematta oleviin 
asioihin liittyvät lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa 
kolmen kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
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106 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa.

Jäsenvaltion ja tarvittaessa alueiden on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 
lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava 
ehdotettua suunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 4484
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa.

Jäsenvaltion ja tarvittaessa alueiden on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 
lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava 
ehdotettua suunnitelmaa.

Or. es

Tarkistus 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa.

Jäsenvaltion ja alueiden on toimitettava 
komissiolle ja alueille kaikki tarpeelliset 
lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava 
ehdotettua suunnitelmaa.

Or. it

Tarkistus 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa
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Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2022 alkaen Euroopan komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle vuosittain tiivistelmäraportin 
hyväksytyistä ja hylätyistä kansallisista 
YMP:n strategiasuunnitelmista, jossa on 
yksityiskohtaiset erittelyt arvioinneista ja 
perustelluista päätöksistä. Euroopan 
komissio järjestää vuosittain Euroopan 
parlamentin kanssa kokouksen, jossa 
keskustellaan siitä, miten 
strategiasuunnitelmien hyväksyminen 
etenee.

Or. en

Tarkistus 4487
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy ehdotetun 
YMP:n strategiasuunnitelman edellyttäen, 
että tarvittavat tiedot on toimitettu ja 
komissio on varmistunut siitä, että 
suunnitelma on unionin oikeuden yleisten 
periaatteiden, tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten, tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjen 
säännösten ja asetuksessa (EU) 
[horisontaaliasetus] hyväksyttyjen 
säännösten mukainen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
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koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4488
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy ehdotetun 
YMP:n strategiasuunnitelman edellyttäen, 
että tarvittavat tiedot on toimitettu ja 
komissio on varmistunut siitä, että 
suunnitelma on unionin oikeuden yleisten 
periaatteiden, tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten, tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjen säännösten 
ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] 
hyväksyttyjen säännösten mukainen.

4. Komissio hyväksyy ehdotetun 
YMP:n strategiasuunnitelman edellyttäen, 
että tarvittavat tiedot on toimitettu ja 
komissio on varmistunut siitä, että 
suunnitelma on unionin oikeuden yleisten 
periaatteiden, tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten, tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjen säännösten 
ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] 
hyväksyttyjen säännösten mukainen ja 
Euroopan parlamentti ja kyseisen 
jäsenvaltion parlamentti saavat 
asianmukaisen ilmoituksen.

Or. pl

Tarkistus 4489
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy ehdotetun 
YMP:n strategiasuunnitelman edellyttäen, 
että tarvittavat tiedot on toimitettu ja 
komissio on varmistunut siitä, että 
suunnitelma on unionin oikeuden yleisten 
periaatteiden, tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten, tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjen säännösten 
ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] 

4. Komissio hyväksyy ehdotetun 
YMP:n strategiasuunnitelman ja 
mahdolliset alueellisesti hallinnoitavat 
maaseudun kehittämistoimet edellyttäen, 
että tarvittavat tiedot on toimitettu ja 
komissio on varmistunut siitä, että 
suunnitelma on unionin oikeuden yleisten 
periaatteiden, tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten, tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjen säännösten 
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hyväksyttyjen säännösten mukainen. ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] 
hyväksyttyjen säännösten mukainen.

Or. it

Tarkistus 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy ehdotetun 
YMP:n strategiasuunnitelman edellyttäen, 
että tarvittavat tiedot on toimitettu ja 
komissio on varmistunut siitä, että 
suunnitelma on unionin oikeuden yleisten 
periaatteiden, tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten, tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjen säännösten 
ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] 
hyväksyttyjen säännösten mukainen.

4. Komissio hyväksyy ehdotetun 
YMP:n strategiasuunnitelman, joka 
sisältää tarvittaessa alueellisia 
maaseudun kehittämisohjelmia,
edellyttäen, että tarvittavat tiedot on 
toimitettu ja komissio on varmistunut siitä, 
että suunnitelma on unionin oikeuden 
yleisten periaatteiden, tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten, tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjen säännösten 
ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] 
hyväksyttyjen säännösten mukainen.

Or. it

Tarkistus 4491
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy ehdotetun 
YMP:n strategiasuunnitelman edellyttäen, 
että tarvittavat tiedot on toimitettu ja 
komissio on varmistunut siitä, että
suunnitelma on unionin oikeuden yleisten 
periaatteiden, tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten, tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjen säännösten 
ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] 

4. Asianomainen jäsenvaltio 
toimittaa virallisesti YMP:n 
strategiasuunnitelmansa komissiolle 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
aikaisempien neuvotteluiden tulokset. 
YMP:n strategiasuunnitelman on oltava
unionin oikeuden yleisten periaatteiden, 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten, tämän asetuksen nojalla 
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hyväksyttyjen säännösten mukainen. hyväksyttyjen säännösten ja asetuksessa 
(EU) [horisontaaliasetus] hyväksyttyjen 
säännösten mukainen.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4492
Thomas Waitz

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikki strategiasuunnitelmat on 
avattava yleisölle arviointijakson ajaksi 
kommentteja ja muutosehdotuksia varten.

Or. en

Tarkistus 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikki strategiasuunnitelmat on 
avattava yleisölle arviointijakson ajaksi 
kommentteja ja muutosehdotuksia varten.

Or. en
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Tarkistus 4494
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelma hyväksytään 
viimeistään kahdeksan kuukautta sen 
jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on 
sen toimittanut.

YMP:n strategiasuunnitelma ja 
mahdolliset alueelliset maaseudun 
kehittämistoimet hyväksytään viimeistään 
kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun 
asianomainen jäsenvaltio ja asianomaiset 
alueet ovat toimittaneet ne.

Or. it

Tarkistus 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelma hyväksytään 
viimeistään kahdeksan kuukautta sen 
jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on 
sen toimittanut.

YMP:n strategiasuunnitelma, joka sisältää 
tarvittaessa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, hyväksytään 
viimeistään kahdeksan kuukautta sen 
jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on 
sen toimittanut.

Or. it

Tarkistus 4496
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelma hyväksytään
viimeistään kahdeksan kuukautta sen 
jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on 

YMP:n strategiasuunnitelma saatetaan 
voimaan viimeistään kahdeksan kuukautta 
sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio 
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sen toimittanut. on sen toimittanut.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4497
Nikos Androulakis

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelma hyväksytään 
viimeistään kahdeksan kuukautta sen 
jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on 
sen toimittanut.

YMP:n strategiasuunnitelma hyväksytään 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun asianomainen jäsenvaltio on sen 
toimittanut.

Or. en

Tarkistus 4498
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyntä ei kata 101 artiklan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja eikä 95 
artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa 
tarkoitettuja, YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteissä I–IV 
esitettäviä tietoja.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyntä ei kata 101 artiklan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja eikä 95 
artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa 
tarkoitettuja, YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteissä I–IV 
esitettäviä tietoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyntä ei kata 101 artiklan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja eikä 95 
artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa 
tarkoitettuja, YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteissä I–IV 
esitettäviä tietoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyntä ei kata 101 artiklan 
c alakohdassa tarkoitettuja tietoja eikä
95 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa 
tarkoitettuja, YMP:n strategiasuunnitelman 

Hyväksyntä ei kata 95 artiklan 2 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuja, YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteissä I–IV 
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liitteissä I–IV esitettäviä tietoja. esitettäviä tietoja.

Or. es

Tarkistus 4502
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n 
strategiasuunnitelmasta, ja esitettävä 100 
artiklassa tarkoitetut ohjeelliset tavoitteet 
ja rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten 
osoittaakseen suunnitelman yleisen 
johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden. 
YMP:n strategiasuunnitelman puuttuvat 
osatekijät on toimitettava komissiolle 107 
artiklan mukaisena suunnitelman 
muutoksena.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaista etenkään 
”tulosperusteisessa” täytäntöönpanomallissa.

Tarkistus 4503
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 
ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 
rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen 
johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden. 
YMP:n strategiasuunnitelman puuttuvat 
osatekijät on toimitettava komissiolle 
107 artiklan mukaisena suunnitelman 
muutoksena.

Jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava erikseen, 
mitkä osat puuttuvat YMP:n 
strategiasuunnitelmasta, ja esitettävä 
100 artiklassa tarkoitetut ohjeelliset 
tavoitteet ja rahoitussuunnitelmat koko 
YMP:n strategiasuunnitelmaa varten 
esittääkseen yleiskatsauksen 
suunnitelmasta.

Or. it

Tarkistus 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 
ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 
rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen johdonmukaisuuden 
ja yhtenäisyyden. YMP:n 
strategiasuunnitelman puuttuvat osatekijät
on toimitettava komissiolle 107 artiklan 
mukaisena suunnitelman muutoksena.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi lisäksi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman osan, joka kattaa 
vain III osaston II, III tai IV luvun 
tukitoimityypit. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä 
tukitoimityypit puuttuvat YMP:n 
strategiasuunnitelmasta, ja esitettävä 
100 artiklassa tarkoitetut ohjeelliset 
tavoitteet ja rahoitussuunnitelmat koko 
YMP:n strategiasuunnitelmaa varten 
osoittaakseen suunnitelman yleisen 
johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden. 
YMP:n strategiasuunnitelman puuttuvat 
tukitoimityypit on toimitettava komissiolle 
107 artiklan mukaisena suunnitelman 
muutoksena.
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Or. de

Tarkistus 4505
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 
ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 
rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen johdonmukaisuuden 
ja yhtenäisyyden. YMP:n 
strategiasuunnitelman puuttuvat osatekijät 
on toimitettava komissiolle 107 artiklan 
mukaisena suunnitelman muutoksena.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 
ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 
rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen johdonmukaisuuden 
ja yhtenäisyyden. YMP:n 
strategiasuunnitelman puuttuvat osatekijät 
on toimitettava komissiolle 107 artiklan 
mukaisena suunnitelman muutoksena. 
Tämän asetuksen 107 artiklan 7 kohtaa ei 
kuitenkaan sovelleta näihin muutoksiin.

Or. it

Tarkistus 4506
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 

Jäsenvaltio voi toimittaa YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia välttämättömiä osatekijöitä. 
Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava, mitkä osat puuttuvat YMP:n 
strategiasuunnitelmasta, ja esitettävä 
100 artiklassa tarkoitetut ohjeelliset 
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ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 
rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen johdonmukaisuuden 
ja yhtenäisyyden. YMP:n 
strategiasuunnitelman puuttuvat osatekijät 
on toimitettava komissiolle 107 artiklan 
mukaisena suunnitelman muutoksena.

tavoitteet ja rahoitussuunnitelmat koko 
YMP:n strategiasuunnitelmaa varten 
osoittaakseen suunnitelman yleisen 
johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden. 
YMP:n strategiasuunnitelman puuttuvat 
osatekijät on toimitettava komissiolle 
suunnitelman muutoksena.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 
ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 
rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen johdonmukaisuuden 
ja yhtenäisyyden. YMP:n 
strategiasuunnitelman puuttuvat osatekijät 
on toimitettava komissiolle 107 artiklan 
mukaisena suunnitelman muutoksena.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 
ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 
rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen johdonmukaisuuden 
ja yhtenäisyyden. YMP:n 
strategiasuunnitelman puuttuvat osatekijät 
on toimitettava komissiolle 107 artiklan 
mukaisesti, ja tätä ei oteta huomioon
suunnitelman muutoksena.

Or. es
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Tarkistus 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa komissio voi hyväksyä YMP:n 
strategiasuunnitelman osittain, mikäli 
siihen sisältyy tieto siitä, milloin 
jäsenvaltio toimittaa täydellisen version 
YMP:n strategiasuunnitelmastaan. 
Tällaisessa tapauksessa komissio 
perustelee kattavasti syyt tiettyjen 
osatekijöiden ilmoittamatta jättämiselle ja 
pyytää jäsenvaltiota toimittamaan uudet 
tai tarkistetut osatekijät 107 artiklan 
mukaisena YMP:n strategiasuunnitelman 
muutoksena. 

Or. en

Tarkistus 4509
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
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sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4510
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä.

6. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman ja 
mahdolliset alueelliset maaseudun 
kehittämistoimet
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä.

Or. it

Tarkistus 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä.

6. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman, joka 
sisältää tarvittaessa alueellisia 
maaseudun kehittämisohjelmia,
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä.

Or. it

Tarkistus 4512
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
oikeusvaikutuksia vasta sen jälkeen, kun 
komissio on hyväksynyt ne.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4513
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
oikeusvaikutuksia vasta sen jälkeen, kun 
komissio on hyväksynyt ne.

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla ja 
mahdollisilla alueellisilla maaseudun 
kehittämistoimilla on oikeusvaikutuksia 
vasta sen jälkeen, kun komissio on 
hyväksynyt ne.

Or. it

Tarkistus 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
oikeusvaikutuksia vasta sen jälkeen, kun 
komissio on hyväksynyt ne.

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
takautuvia oikeusvaikutuksia sen jälkeen, 
kun komissio on hyväksynyt ne, siitä 
hetkestä lähtien, kun ne on esitelty.
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Or. es

Tarkistus 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
oikeusvaikutuksia vasta sen jälkeen, kun 
komissio on hyväksynyt ne.

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla, 
jotka sisältävät tarvittaessa alueellisia 
maaseudun kehittämisohjelmia, on 
oikeusvaikutuksia vasta sen jälkeen, kun 
komissio on hyväksynyt ne.

Or. it

Tarkistus 4516
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
oikeusvaikutuksia vasta sen jälkeen, kun 
komissio on hyväksynyt ne.

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
oikeusvaikutuksia takautuvasti siitä 
hetkestä lähtien, kun ne on esitelty sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt ne.

Or. hr

Tarkistus 4517
Sofia Ribeiro

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. YMP:n strategiasuunnitelman 
hyväksyminen ja täytäntöönpano 
jäsenvaltion osalta ei saa aiheuttaa 
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viivettä tuensaajien hakuaikoihin eikä 
tuen maksuaikaan etenkään 
ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna.

Or. en

Tarkistus 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. YMP:n strategiasuunnitelman 
hyväksyminen ja täytäntöönpano 
jäsenvaltion osalta ei saa aiheuttaa 
viivettä tuensaajien hakuaikoihin eikä 
tuen maksuaikaan etenkään 
ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna.

Or. en

Tarkistus 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Euroopan komission 
strategiasuunnitelmien hyväksyminen ja 
niiden täytäntöönpano jäsenvaltioissa ei 
saisi aiheuttaa viiveitä tukien jakamisessa 
tuensaajille, varsinkaan ensimmäisenä 
täytäntöönpanovuotena.

Or. ro

Tarkistus 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kuuden viikon sisällä YMP:n 
strategiasuunnitelman hyväksymisestä 
komissio toimittaa sen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle käännettynä 
kaikille Euroopan unionin virallisille 
kielille.

Or. en

Tarkistus 4521
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Euroopan komissio varmistaa, että 
YMP:n strategiasuunnitelmien 
hyväksyminen ja täytäntöönpano 
jäsenvaltioiden osalta viivästytä tukien 
maksamista viljelijöille ja muille 
tuensaajille.

Or. en

Tarkistus 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
106 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

106 a artikla

Edunsaajille suoritettavien maksujen 
oikea-aikaisuus

YMP:n strategiasuunnitelman 
hyväksyminen Euroopan unionin osalta 
ja sen täytäntöönpano jäsenvaltion osalta 
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ei saa viivästyttää tuen jakamista 
tuensaajille etenkään suunnitelman 
ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna.

Or. en

Tarkistus 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa 
muuttamiseksi.

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa 
muuttamiseksi, ja tarvittaessa myös 
alueellinen hallintoviranomainen voi 
esittää komissiolle alueellisiin 
tukitoimiohjelmiin kohdistuvia 
muutospyyntöjä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus takaa alueellisille hallintoviranomaisille mahdollisuuden tehdä muutoksia 
alueellisiin tukitoimiohjelmiin.

Tarkistus 4524
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa 
muuttamiseksi.

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa 
muuttamiseksi; myös alueelliset 
hallintoviranomaiset voivat tarvittaessa 
lähettää pyyntöjä strategiasuunnitelmien 
muuttamiseksi.

Or. pt
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Tarkistus 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa 
muuttamiseksi.

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa, 
joka sisältää tarvittaessa alueellisia 
maaseudun kehittämisohjelmia,
muuttamiseksi.

Or. it

Tarkistus 4526
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa 
muuttamiseksi.

1. Jäsenvaltio ja alueet voivat esittää 
komissiolle pyyntöjä YMP:n 
strategiasuunnitelmansa ja alueellisten 
toimintaohjelmien muuttamiseksi.

Or. it

Tarkistus 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa 
muuttamiseksi.

1. Jäsenvaltio ja syrjäisimmät alueet 
voivat esittää komissiolle pyyntöjä YMP:n 
strategiasuunnitelmansa muuttamiseksi.
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Or. pt

Tarkistus 4528
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa 
muuttamiseksi.

1. Jäsenvaltio voi muuttaa YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa esittämällä
komissiolle virallisen muutospyynnön.

Or. en

Tarkistus 4529
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio voi myös tämän artiklan 
2 kohdan mukaisesti kirjallisesti 
perustellen kehottaa jäsenvaltiota 
muuttamaan YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa. Asianomaisen 
jäsenvaltion on vastattava kirjallisesti 
kolmen kuukauden kuluessa, ja mikäli se 
on yhtä mieltä komission ehdotusten 
kanssa, sen on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa koskeva 
muutospyyntö tämän artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 4530
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli jäsenvaltiot vievät uudet 
ilmastositoumuksensa kansainväliselle tai 
EU:n tasolle, jos niiden EU:n tason 
ympäristötavoitteita muutetaan tai jos 
tieteellisellä tutkimuksella osoitetaan, että 
jäsenvaltioiden nykyiset 
päästösuuntaukset eivät ole niiden 
sitoumusten mukaisia, jäsenvaltioiden on 
tehtävä ilmastonmuutoksen lieventämistä 
koskevaan suunnitelmaansa sitä 
kunnianhimoisemmaksi kehittäviä 
muutospyyntöjä.

Or. en

Tarkistus 4531
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. YMP:n strategiasuunnitelmien 
muutospyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja perusteluissa on 
erityisesti todettava, miten muutosten 
odotetaan vaikuttavan siihen, miten 
suunnitelmalla päästään 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin. 
Muutospyyntöjen mukana on toimitettava 
muutettu suunnitelma, myös päivitetyt 
liitteet tarvittaessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.
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Tarkistus 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. YMP:n strategiasuunnitelmien 
muutospyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja perusteluissa on 
erityisesti todettava, miten muutosten 
odotetaan vaikuttavan siihen, miten 
suunnitelmalla päästään 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin. 
Muutospyyntöjen mukana on toimitettava 
muutettu suunnitelma, myös päivitetyt 
liitteet tarvittaessa.

2. YMP:n strategiasuunnitelmien, 
jotka sisältävät tarvittaessa alueellisia 
maaseudun kehittämisohjelmia,
muutospyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja perusteluissa on 
erityisesti todettava, miten muutosten 
odotetaan vaikuttavan siihen, miten 
suunnitelmalla päästään 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin. 
Muutospyyntöjen mukana on toimitettava 
muutettu suunnitelma, myös päivitetyt 
liitteet tarvittaessa.

Or. it

Tarkistus 4533
Bas Belder

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. YMP:n strategiasuunnitelmien 
muutospyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja perusteluissa on 
erityisesti todettava, miten muutosten 
odotetaan vaikuttavan siihen, miten 
suunnitelmalla päästään 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin. 
Muutospyyntöjen mukana on toimitettava 
muutettu suunnitelma, myös päivitetyt 
liitteet tarvittaessa.

2. YMP:n strategiasuunnitelmien 
muutospyynnöissä on erityisesti todettava, 
miten muutosten odotetaan vaikuttavan 
siihen, miten suunnitelmalla päästään 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin. Muutospyyntöjen mukana on 
toimitettava muutettu suunnitelma, myös 
päivitetyt liitteet tarvittaessa.

Or. en
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Perustelu

Koska uudessa YMP:ssä on täytäntöönpanoa koskeva paradigmanmuutos, jäsenvaltioiden 
olisi suhtauduttava joustavasti suunnitelmiinsa tehtäviin muutoksiin ensimmäisellä kaudella 
(muutoksia voi joka tapauksessa tehdä vain kerran vuodessa).

Tarkistus 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Muutospyynnöt ovat avoinna 
yleisölle, ja ne käyvät läpi 106 artiklan 
mukaisen arviointimenettelyn.

Or. en

Tarkistus 4535
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi, onko muutos 
johdonmukainen tämän asetuksen ja sen 
nojalla annettujen säännösten sekä 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 
kanssa ja vaikutetaanko sillä tehokkaasti 
erityistavoitteiden saavuttamiseen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on taata, että asetuksen artiklojen 106 ja 107 menettelyt ja kriteerit 
ovat samat, ja tarkistusta on tarkasteltava tämän kohdan uudelleenkirjoituksen yhteydessä.

Tarkistus 4536
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Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyynnön 
edellyttäen, että tarvittavat tiedot on 
toimitettu ja komissio on varmistunut 
siitä, että muutettu suunnitelma on 
unionin oikeuden yleisten periaatteiden, 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten, tämän asetuksen nojalla 
hyväksyttyjen säännösten ja asetuksessa 
(EU) [horisontaaliasetus] hyväksyttyjen 
säännösten mukainen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4537
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyynnön 
edellyttäen, että tarvittavat tiedot on 
toimitettu ja komissio on varmistunut 
siitä, että muutettu suunnitelma on 
unionin oikeuden yleisten periaatteiden, 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten, tämän asetuksen nojalla 
hyväksyttyjen säännösten ja asetuksessa 
(EU) [horisontaaliasetus] hyväksyttyjen 

4. Komissio arvioi ja hyväksyy 
YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyynnön 106 artiklassa säädettyjen 
ehtojen mukaisesti.
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säännösten mukainen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on taata, että asetuksen artiklojen 106 ja 107 menettelyt ja kriteerit 
ovat samat, ja tarkistusta on tarkasteltava tämän kohdan uudelleenkirjoituksen yhteydessä.

Tarkistus 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyynnön 
edellyttäen, että tarvittavat tiedot on 
toimitettu ja komissio on varmistunut siitä, 
että muutettu suunnitelma on unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tässä 
asetuksessa vahvistettujen vaatimusten, 
tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen 
säännösten ja asetuksessa (EU) 
[horisontaaliasetus] hyväksyttyjen 
säännösten mukainen.

4. Komissio hyväksyy YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka sisältää 
tarvittaessa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, muutospyynnön 
edellyttäen, että tarvittavat tiedot on 
toimitettu ja komissio on varmistunut siitä, 
että muutettu suunnitelma on unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tässä 
asetuksessa vahvistettujen vaatimusten, 
tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen 
säännösten ja asetuksessa (EU) 
[horisontaaliasetus] hyväksyttyjen 
säännösten mukainen.

Or. it

Tarkistus 4539
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi esittää huomautuksia 
30 työpäivän kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyynnön 
esittämisestä. Jäsenvaltion on toimitettava 

5. Komissio voi esittää huomautuksia 
30 työpäivän kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyynnön 
esittämisestä. Teknisistä kysymyksistä on 
keskusteltava jäsenvaltion kanssa aidosti 
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komissiolle kaikki tarvittavat lisätiedot. yhteistyöhön pyrkien. Ainoastaan 
ratkaisematta olevat poliittiset kysymykset 
voidaan sisällyttää huomautuksiin.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi esittää huomautuksia 
30 työpäivän kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyynnön 
esittämisestä. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kaikki tarvittavat lisätiedot.

5. Komissio voi esittää huomautuksia 
30 työpäivän kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka sisältää 
tarvittaessa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, muutospyynnön 
esittämisestä. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kaikki tarvittavat lisätiedot.

Or. it

Tarkistus 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö on hyväksyttävä viimeistään 
kolme kuukautta sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on toimittanut sen, edellyttäen 
että komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 

6. YMP:n strategiasuunnitelman, joka 
sisältää tarvittaessa alueellisia 
maaseudun kehittämisohjelmia,
muutospyyntö on hyväksyttävä viimeistään 
kolme kuukautta sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on toimittanut sen, edellyttäen 
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huomioon. että komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

Or. it

Tarkistus 4542
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö on hyväksyttävä viimeistään 
kolme kuukautta sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on toimittanut sen, edellyttäen 
että komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

6. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutos saatetaan voimaan viimeistään 
kolme kuukautta sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on toimittanut sen.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään
kerran kalenterivuodessa, jollei komission 
109 artiklan mukaisesti määrittämistä 
mahdollisista poikkeuksista muuta johdu.

7. YMP:n strategiasuunnitelman, joka 
sisältää tarvittaessa alueellisia 
maaseudun kehittämisohjelmia,
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
kerran kalenterivuodessa, jollei komission 
109 artiklan mukaisesti määrittämistä 



PE631.988v01-00 76/188 AM\1171755FI.docx

FI

mahdollisista poikkeuksista muuta johdu.

Or. it

Tarkistus 4544
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
kerran kalenterivuodessa, jollei komission 
109 artiklan mukaisesti määrittämistä 
mahdollisista poikkeuksista muuta johdu.

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
kolme kertaa kalenterivuodessa, jollei 
komission 109 artiklan mukaisesti 
määrittämistä mahdollisista poikkeuksista 
muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
kerran kalenterivuodessa, jollei komission 
109 artiklan mukaisesti määrittämistä 
mahdollisista poikkeuksista muuta johdu.

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
kolme kertaa kalenterivuodessa, jollei 
komission 109 artiklan mukaisesti 
määrittämistä mahdollisista poikkeuksista 
muuta johdu.

Or. pl

Tarkistus 4546
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
kerran kalenterivuodessa, jollei komission 
109 artiklan mukaisesti määrittämistä 
mahdollisista poikkeuksista muuta johdu.

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutos voidaan esittää enintään kerran 
kalenterivuodessa, jollei tämän asetuksen
määrittämistä mahdollisista poikkeuksista 
muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Lähinnä YMP:n strategiasuunnitelmien laatimiseen ja hyväksymiseen liittyviä tärkeitä 
poliittisia kysymyksiä ei voi delegoida EU:n lainsäätäjiltä komissioille.

Tarkistus 4547
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
kerran kalenterivuodessa, jollei komission 
109 artiklan mukaisesti määrittämistä 
mahdollisista poikkeuksista muuta johdu.

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
kaksi kertaa kalenterivuodessa, jollei 
komission 109 artiklan mukaisesti 
määrittämistä mahdollisista poikkeuksista 
muuta johdu.

Or. pl

Tarkistus 4548
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman muutoksen 
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 

Poistetaan.
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komiteamenettelyä.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4549
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman muutoksen 
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä.

8. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman muutoksen 
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä, ja Euroopan 
parlamentti ja kyseisen jäsenvaltion 
parlamentti saavat asianmukaisen 
ilmoituksen.

Or. pl

Tarkistus 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman muutoksen
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä.

8. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman, joka 
sisältää tarvittaessa alueellisia 
maaseudun kehittämisohjelmia,
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
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komiteamenettelyä.

Or. it

Tarkistus 4551
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. YMP:n strategiasuunnitelmien 
muutoksilla on oikeusvaikutuksia vasta 
sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
ne, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 80 
artiklan soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4552
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Kuuden viikon sisällä YMP:n 
strategiasuunnitelman muutosten 
hyväksymisestä komissio toimittaa sen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
käännettynä kaikille Euroopan unionin 
virallisille kielille.

Or. en
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Tarkistus 4553
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Puhtaasti toimituksellisia tai 
tekstinlaadinnallisia korjauksia taikka 
ilmeisiä virheitä, jotka eivät vaikuta 
politiikan toteuttamiseen eivätkä 
tukitoimeen, ei katsota muutospyynnöksi. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
kyseisistä korjauksista.

10. Puhtaasti toimituksellisia tai 
tekstinlaadinnallisia korjauksia taikka 
ilmeisiä virheitä, jotka eivät vaikuta 
politiikan toteuttamiseen eivätkä 
tukitoimeen, ei katsota muutokseksi. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
kyseisistä korjauksista.

Or. en

Tarkistus 4554
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Viimeistään kuuden kuukauden 
kuluttua YMP:n strategiasuunnitelmien 
hyväksymisestä Euroopan komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vertailevan kertomuksen jäsenvaltioiden 
strategiasuunnitelmista ja etenkin 
unionin tavoitteiden toteutukseen 
valituista tuki- ja rahoitusvaihtoehdoista.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella halutaan ottaa käyttöön parlamentaarinen valvonta prosessissa, jossa komissio 
arvioi ja hyväksyy YMP:n strategiasuunnitelman antamalla viimeistään kuuden kuukauden 
kuluttua strategiasuunnitelmien hyväksymisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vertailevan kertomuksen jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmista ja etenkin unionin 
tavoitteiden toteutukseen valituista tuki- ja rahoitusvaihtoehdoista.
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Tarkistus 4555
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
108 artikla

Komission teksti Tarkistus

108 artikla Poistetaan.

Komission toiminnan määräaikojen 
laskeminen

Tätä lukua sovellettaessa ja jos komission 
toiminnalle asetetaan määräaika, 
kyseisen määräajan on alettava siitä, kun 
kaikki tässä asetuksessa ja sen nojalla 
hyväksytyissä säännöksissä vahvistettujen 
vaatimusten mukaiset tiedot on annettu.

Määräaikaan ei sisälly jaksoa, joka alkaa 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona 
komissio lähettää huomautuksensa tai 
tarkistettuja asiakirjoja koskevan 
pyyntönsä jäsenvaltiolle, ja joka päättyy 
päivänä, jona jäsenvaltio vastaa pyyntöön.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmaehdotuksen ristiriitaisin osatekijä on komission huonosti 
suunnittelema hyväksymistoimi. Tähän asetukseen tarvitaan yksityiskohtaiset hyväksymistä 
koskevat säännöt, jotta voidaan selkeästi rajoittaa komission toimivaltaa siinä, että se voi 
sanella jäsenvaltioille, mitkä osatekijät tulevat osaksi suunnitelmaa ja mitkä eivät. Tilannetta, 
jossa komissio kiristää jäsenvaltioita strategiasuunnitelmien sisällön suhteen, on vältettävä.

Tarkistus 4556
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Määräaikaan ei sisälly jaksoa, joka alkaa 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona 
komissio lähettää huomautuksensa tai 
tarkistettuja asiakirjoja koskevan 

Poistetaan.
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pyyntönsä jäsenvaltiolle, ja joka päättyy 
päivänä, jona jäsenvaltio vastaa pyyntöön.

Or. es

Perustelu

Käytäntö on osoittanut, että tällainen niin kutsuttu ”stop the clock” -lauseke aiheuttaa 
huomattavia viivästyksiä.

Tarkistus 4557
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
109 artikla

Komission teksti Tarkistus

109 artikla Poistetaan.

Siirretty säädösvalta

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän luvun muuttamiseksi seuraavilta 
osin:

a) menettelyt ja määräajat YMP:n 
strategiasuunnitelmien hyväksymiselle;

b) menettelyt ja määräajat YMP:n 
strategiasuunnitelmien muutospyyntöjen 
esittämiselle ja hyväksymiselle;

c) kuinka usein YMP:n 
strategiasuunnitelmat on tarkoitus esittää 
ohjelmakauden aikana, myös niiden 
poikkeustapausten määrittäminen, joissa 
107 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua 
muutosten enimmäismäärää ei sovelleta.

Or. de

Tarkistus 4558
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
109 artikla
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Komission teksti Tarkistus

109 artikla Poistetaan.

Siirretty säädösvalta

Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän luvun muuttamiseksi 
seuraavilta osin:

a) menettelyt ja määräajat YMP:n 
strategiasuunnitelmien hyväksymiselle;

b) menettelyt ja määräajat YMP:n 
strategiasuunnitelmien muutospyyntöjen 
esittämiselle ja hyväksymiselle;

c) kuinka usein YMP:n 
strategiasuunnitelmat on tarkoitus esittää 
ohjelmakauden aikana, myös niiden 
poikkeustapausten määrittäminen, joissa 
107 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua 
muutosten enimmäismäärää ei sovelleta.

Or. en

Perustelu

Lähinnä YMP:n strategiasuunnitelmien laatimiseen ja hyväksymiseen liittyviä tärkeitä 
poliittisia kysymyksiä ei voi delegoida EU:n lainsäätäjiltä komissioille.

Tarkistus 4559
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
V osasto – III a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III a luku

ALUEELLISTEN 
TOIMINTAOHJELMIEN SISÄLTÖ

109 a artikla

Alueellisten toimintaohjelmien sisältö

1. Kunkin alueellisen toimintaohjelman 
on sisällettävä seuraavat jaksot:
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a) tarpeiden arviointi;

b) tukitoimistrategia;

c) kuvaus useille tukitoimille yhteisistä 
osatekijöistä;

d) kuvaus alueellisista strategiaohjelmaa 
noudattaen alueellisesti toteutetuista 
tukitoimista;

e) tavoite- ja rahoitussuunnitelmat 
alueellisesti toteutettavia tukitoimia 
varten;

f) kuvaus hallinto- ja 
koordinointijärjestelmästä;

g) kuvaus osatekijöistä, jotka liittyvät 
yksinkertaistamiseen ja lopullisten 
tuensaajien hallinnollisen taakan 
vähenemiseen.

2. Kunkin alueellisen toimintaohjelman 
on sisällettävä seuraavat liitteet:

a) liite I, joka koskee ennakkoarviointia ja 
strategista ympäristöarviointia (SYA);

b) liite II, joka koskee SWOT-analyysiä;

c) liite III, joka koskee kumppaneiden 
kuulemista;

d) liite IV, joka koskee alueellisten 
toimintaohjelmien mukaisesti myönnettyä 
alueellista lisärahoitusta.

109 b artikla

Tarpeiden arviointi

Edellä 109 a artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun tarpeiden 
arvioinnin on sisällettävä seuraavat:

a) yhteenveto 103 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta SWOT-analyysistä, joka 
perustuu alueellisiin tarpeisiin;

b) tarpeiden määritteleminen kunkin 
6 artiklassa vahvistetun erityistavoitteen 
osalta SWOT-analyysistä saadun näytön 
perusteella. Kaikki tarpeet on kuvattava 
riippumatta siitä, käsitelläänkö niitä 
alueellisessa toimintaohjelmassa vai ei;

c) kun kyseessä on 6 artiklan 1 kohdan a 
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alakohdassa vahvistettu, maatilojen 
taloudellista elinkelpoisuutta ja 
selviytymiskykyä koskeva erityistavoite, 
riskinhallintaan liittyvä tarpeiden 
arviointi;

d) tarvittaessa analyysi haavoittuvassa 
asemassa olevien maantieteellisten 
alueiden tarpeista;

e) tarpeiden priorisointi ja asettaminen 
järjestykseen, mukaan lukien tehtyjen 
valintojen perustelu ja tarvittaessa se, 
miksi tiettyjä yksilöityjä tarpeita ei 
käsitellä alueellisessa toimintaohjelmassa 
tai ne käsitellään siinä vain osittain.

Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa tarkoitettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden osalta 
arvioinnissa on otettava huomioon 
kansalliset ympäristö- ja 
ilmastosuunnitelmat, jotka perustuvat 
liitteessä XI tarkoitettuihin säädöksiin. 
Arvioinnissa on käytettävä uusimpia ja 
luotettavimpia tietoja.

109 c artikla

Tukitoimet

Kunkin 109 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetuissa alueellisissa 
toimintaohjelmissa täsmennetyn 
tukitoimen kuvauksen on sisällettävä

a) tukitoimityyppi, johon se kuuluu;

b) alueellinen soveltamisala;

c) tukitoimen erityispiirteet tai 
-vaatimukset, joilla varmistetaan 
todellinen vaikutus 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuun tavoitteeseen / 
vahvistettuihin tavoitteisiin. Kun kyseessä 
ovat ympäristöä ja ilmastoa koskevat 
tukitoimet, kytköksessä ehdollisuutta 
koskeviin vaatimuksiin on osoitettava, että 
käytännöt eivät ole päällekkäisiä;

d) tukikelpoisuusedellytykset;

e) tukitoimen suunnitellut vuotuiset 
tuotokset, ja tapauksen mukaan jaottelu 
tuen yhtenäisen tai keskimääräisen 
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yksikkömäärän mukaan;

f) myös seuraavat tiedot on annettava 
tarpeen mukaan:

i) tuen muoto ja prosenttiosuus;

ii) tuen yksikkömäärän laskenta ja 
vahvistaminen 76 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla;

g) tuloksena olevat tukitoimen vuotuiset 
määrärahat 88 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla. Tarvittaessa on esitettävä 
avustuksiin suunniteltujen määrien ja 
rahoitusvälineisiin suunniteltujen 
määrien jakautuminen;

h) kuvaus 86 artiklan kohdassa ja 
112 artiklassa tarkoitetun teknisen avun 
käytöstä;

i) maininta siitä, jos tukitoimi ei kuulu 
SEUT-sopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan, jolloin sille on tehtävä 
valtiontuen arviointi.

109 d artikla

Alueellisten toimintaohjelmien muutokset

Alueellisia toimintaohjelmia koskeviin 
muutoksiin sovelletaan 107 artiklassa 
tarkoitettuja säännöksiä.

Or. it

Tarkistus 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4561
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Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten 
hallintoviranomainen.

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmansa täytäntöönpanoa
varten yksi tai useampia 
hallintoviranomaisia tarvittaessa 
alueellisten tukitoimiohjelmien kautta.

Or. en

Tarkistus 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten 
hallintoviranomainen.

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmansa, joka sisältää 
tarvittaessa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, täytäntöönpanoa
varten yksi tai useampi
hallintoviranomainen.

Or. it

Tarkistus 4563
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten 
hallintoviranomainen.

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten hallinto ja 
tarvittaessa alueellinen
hallintoviranomainen kutakin 
aluesuunnitelmaa kohti.
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Or. pt

Tarkistus 4564
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten 
hallintoviranomainen.

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten 
hallintoviranomainen ja kutakin alueellista 
toimintaohjelmaa varten.

Or. it

Tarkistus 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten 
hallintoviranomainen.

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten yksi tai 
useampi hallintoviranomainen.

Or. es

Tarkistus 4566
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten 
hallintoviranomainen.

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten yksi tai 
useampi hallintoviranomainen.
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Or. it

Tarkistus 4567
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että on 
perustettu hallinto- ja 
valvontajärjestelmä, jolla taataan selkeä 
tehtävien jako ja erottelu
hallintoviranomaisen ja muiden elinten 
välillä. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
strategiasuunnitelmakauden ajan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toinen alakohta olisi poistettava, koska se on YMP:n horisontaaliasetuksessa esiintyvä 
hyväksymisperuste.

Tarkistus 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että on 
perustettu hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen ja muiden 
elinten välillä. Jäsenvaltion on 
varmistettava, että järjestelmä toimii 
tehokkaasti koko 
strategiasuunnitelmakauden ajan.

Jäsenvaltion on varmistettava, että on 
perustettu hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisten ja muiden 
elinten välillä. Jäsenvaltion on 
varmistettava, että järjestelmä toimii 
tehokkaasti koko 
strategiasuunnitelmakauden ajan.

Or. en
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Tarkistus 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioissa, joissa asetuksen (EU) N:o 
... (horisontaalinen asetus) 8 artiklan 
mukaiset maksajavirastot toimivat 
alueellisella tasolla, hallintoviranomaiset 
voidaan 1 kohdasta poiketen perustaa 
alueellisella tasolla. Jos perustetaan 
enemmän kuin yksi 
hallintoviranomainen, jäsenvaltion on 
nimettävä koordinointielin, joka edistää 
EU:n säännösten yhdenmukaista 
soveltamista, toimii yhteydenpitäjänä 
komission ja hallintoviranomaisten välillä 
ja varmistaa johdonmukaisuuden ja 
yhdenmukaisuuden 93 artiklan 2 kohdan 
mukaisen YMP:n strategiasuunnitelman 
kansallista tasoa varten vahvistettujen 
osatekijöiden kanssa.

Or. de

Tarkistus 4570
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös nimetä 
alueellisia hallintoviranomaisia, jotka 
vastaavat 64–72 artiklassa perustettujen 
strategiasuunnitelmaan sisältyvien 
maaseudun kehittämisen tukitoimien 
alueellisten osatekijöiden hallinnoinnista 
ja valvonnasta, sanotun rajoittamatta 
edellisen kohdan soveltamista. Tällaisissa 
tapauksissa jäsenvaltion nimeämä 
kansallinen hallintoviranomainen 
koordinoi alueellisten 
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hallintoviranomaisten toimia ja takaa 
1 kohdan toisen alakohdan 
noudattamisen, jota varten on luotava 
asianmukainen kansallinen 
sääntelykehys.

Or. es

Tarkistus 4571
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat perustaa myös 
alueviranomaisia maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien 
täytäntöönpanoa ja hallinnointia varten 
kansallisten strategiasuunnitelmien 
yhteydessä, jos nämä tukitoimet ovat 
luonteeltaan alueellisia, sanotun 
rajoittamatta 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan soveltamista. Tällöin 
kansallisen hallintoviranomaisen on 
nimettävä maaseuturahastoa varten 
kansallinen koordinointielin, joka takaa, 
että Euroopan unionin sääntöjä 
noudatetaan yhdenmukaisesti 
strategiasuunnitelman kansallista tasoa 
varten laadittujen osatekijöiden kanssa 
93 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

Käyttäessään artiklan ensimmäisen 
kohdan tarjoamaa mahdollisuutta 
jäsenvaltiot voivat delegoida 
strategiasuunnitelman alueellisten 
osatekijöiden suunnittelun, jolloin on 
kuitenkin huolehdittava kansallisella 
tasolla laaditun strategiasuunnitelman 
yleisestä johdonmukaisuudesta.

Or. fr

Tarkistus 4572
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Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomainen vastaa
ohjelman tehokkaasta, vaikuttavasta ja 
moitteettomasta hallinnosta ja 
toteutuksesta. Sen on erityisesti 
varmistettava, että

2. Hallintoviranomaiset vastaavat
ohjelman tehokkaasta, vaikuttavasta ja 
moitteettomasta hallinnosta ja 
toteutuksesta. Sen on erityisesti 
varmistettava, että

Or. en

Tarkistus 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomainen vastaa 
ohjelman tehokkaasta, vaikuttavasta ja 
moitteettomasta hallinnosta ja 
toteutuksesta. Sen on erityisesti 
varmistettava, että

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen
versioon.)

Or. it

Tarkistus 4574
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käytössä on asianmukainen suojattu 
sähköinen järjestelmä suunnitelman ja sen 
toteutuksen seurantaa ja arviointia varten 
tarvittavien tilastotietojen ja varsinkin 
määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen 
seurannassa tarvittavien tietojen 
kirjaamiseksi, säilyttämiseksi, 

a) käytössä on asianmukainen suojattu 
sähköinen järjestelmä suunnitelman ja sen 
toteutuksen seurantaa ja arviointia varten 
tarvittavien tilastotietojen ja varsinkin 
määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen 
seurannassa tarvittavien tietojen 
kirjaamiseksi, säilyttämiseksi, 
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hallinnoimiseksi ja niistä raportoimiseksi; hallinnoimiseksi ja niistä raportoimiseksi;
maksajaviraston käyttämää järjestelmää 
ja muita tilastollisia järjestelmiä, kuten 
maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa, 
voidaan käyttää;

Or. en

Perustelu

Ei ole mielekästä luoda rinnakkaista tietojärjestelmää. Maksajaviraston järjestelmää voidaan 
täydentää käyttämällä maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa ja muita saatavilla olevia 
tilastollisia järjestelmiä.

Tarkistus 4575
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) saavat tiedot niille tuen 
myöntämisestä aiheutuvista 
velvollisuuksista ja niillä on joko erillinen 
kirjanpito tai soveltuva kirjanpitokoodi 
kaikille toimeen liittyville tapahtumille;

i) saavat tiedot niille tuen 
myöntämisestä aiheutuvista 
velvollisuuksista ja niillä on soveltuva 
kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville 
tapahtumille;

Or. en

Perustelu

Erillistä kirjanpitoa ei tarvita.

Tarkistus 4576
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) laaditaan vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus, myös seurantaa 
koskevat yhteenvetotaulukot, ja ne 

g) toimitetaan kaikki tarpeelliset 
tiedot vuotuisen 
tuloksellisuuskertomuksen laatimiseksi, 
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toimitetaan komissiolle seurantakomitean 
kuulemisen jälkeen;

myös seurantaa koskevat 
yhteenvetotaulukot ja järjestetään 
tuloksellisuuskertomusta koskeva 
seurantakomitean kuuleminen;

Or. en

Tarkistus 4577
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) laaditaan vuotuinen
tuloksellisuuskertomus, myös seurantaa 
koskevat yhteenvetotaulukot, ja ne 
toimitetaan komissiolle seurantakomitean 
kuulemisen jälkeen;

g) laaditaan monivuotinen 
tuloksellisuuskertomus, myös seurantaa 
koskevat yhteenvetotaulukot, ja ne 
toimitetaan komissiolle seurantakomitean 
kuulemisen jälkeen;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on täysin yhdenmukainen esittelijän horisontaaliasetuksessa tekemien ehdotusten 
kanssa ja noudattaa ehdotusta, jolla velvollisuus toimittaa vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
korvataan velvollisuudella toimittaa tuloksellisuuden monivuotinen seurantakertomus vuonna 
2026, 2028 ja 2030.

Tarkistus 4578
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) laaditaan vuotuinen
tuloksellisuuskertomus, myös seurantaa 
koskevat yhteenvetotaulukot, ja ne 
toimitetaan komissiolle seurantakomitean 

g) laaditaan kolmivuotinen
tuloksellisuuskertomus, myös seurantaa 
koskevat yhteenvetotaulukot, ja ne 
toimitetaan komissiolle seurantakomitean 
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kuulemisen jälkeen; kuulemisen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 4579
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) vuotuista tuloksellisuuskertomusta 
koskevien komission huomautusten 
johdosta toteutetaan asianmukaiset 
jatkotoimet;

h) kolmivuotista
tuloksellisuuskertomusta koskevien 
komission huomautusten johdosta 
toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

Or. en

Tarkistus 4580
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) vuotuista tuloksellisuuskertomusta 
koskevien komission huomautusten 
johdosta toteutetaan asianmukaiset 
jatkotoimet;

h) tuloksellisuuskertomusta koskevien 
komission huomautusten johdosta 
toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

Or. de

Tarkistus 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) YMP:n strategiasuunnitelman 
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laadinnasta, muuttamisesta ja 
hyväksymisestä tiedotetaan asianomaisille 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä etuja edustaville organisaatioille;

Or. es

Perustelu

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas. Por lo 
tanto, es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan 
estratégico de la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o 
generadas en el comité de seguimiento.

Tarkistus 4582
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) asianomaisille taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä etuja 
edustaville organisaatioille ja 
kansalaisjärjestöille annetaan pääsy 
kaikkiin YMP:n strategiasuunnitelman 
laadintaa, muuttamista ja hyväksymistä 
koskeviin tietoihin sekä 
seurantakomitealle toimitettuihin 
tietoihin, toteutetut kuulemiset ja niiden 
tulokset mukaan luettuna;

Or. es

Perustelu

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité deseguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, como 
consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estadomiembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas, por tanto, 
es necesario incorporar un refuerzoen la transparencia tanto respecto al plan estratégico de 
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la PAC, como a las actividades einformaciones puestas a disposición o generadas en el 
comité de seguimiento.

Tarkistus 4583
Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) YMP:n strategiasuunnitelmat ja 
asianmukainen kansallinen lainsäädäntö, 
jolla suunnitelma pannaan kansallisella 
tasolla täytäntöön, käännetään 
englanniksi ja julkaistaan julkisuuden ja 
avoimuuden saavuttamiseksi EU:n 
tasolla.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden YMP:n kansallisen täytäntöönpanon avoimuutta tarvitaan EU:n tasolla. Se 
toteutuisi, jos kaikki täytäntöönpanoa koskeva tieto olisi saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. 
Näin olisi mahdollista saada täytäntöönpanoa koskevia ideoita muista jäsenvaltioista. 

Tarkistus 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) YMP:n strategiasuunnitelmat 
käännetään englanniksi ja julkaistaan 
siten, että niille saavutetaan julkisuutta ja 
avoimuutta EU:n tasolla.

Or. en
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Perustelu

EU:n tason avoimuuden lisäämiseksi YMP:n strategiasuunnitelmat olisi käännettävä 
englanniksi. Jäsenvaltiot voivat näin vaivatta oppia toistensa suunnitelmista omien 
suunnitelmiensa muuttamiseksi ja parantamiseksi.

Tarkistus 4585
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) perustetaan toimiva sovittelu- ja 
muutoksenhakujärjestelmä.

Or. en

Tarkistus 4586
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – l b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) perustetaan toiminnassaan 
riippumaton sovittelu- ja 
muutoksenhakuelin, joka muodostuu 
asiantuntijoista ja sidosryhmien 
edustajista tuensaajien oikeusvarmuuden 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarpeellinen reiluuden ja avoimuuden takaamiseksi tuensaajille.

Tarkistus 4587
Paolo De Castro
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Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio tai 
hallintoviranomainen voi nimetä yhden tai 
useamman välittävän elimen, mukaan 
lukien paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt, 
huolehtimaan YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
hallinnosta ja toteutuksesta.

3. Jäsenvaltio tai 
hallintoviranomainen voi nimetä yhden tai 
useamman välittävän elimen, mukaan 
lukien paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt, 
huolehtimaan YMP:n 
strategiasuunnitelman tai alueellisten 
toimintaohjelmien tukitoimien hallinnosta 
ja toteutuksesta.

Or. it

Tarkistus 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio tai 
hallintoviranomainen voi nimetä yhden tai 
useamman välittävän elimen, mukaan 
lukien paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt, 
huolehtimaan YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
hallinnosta ja toteutuksesta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos osa hallintoviranomaisen 
tehtävistä siirretään toiselle elimelle, 

4. Jos osa hallintoviranomaisen 
tehtävistä siirretään toiselle elimelle, 
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hallintoviranomainen on edelleen täysin 
vastuussa kyseisten tehtävien tehokkaasta 
ja moitteettomasta hallinnosta ja 
täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen 
on varmistettava, että on annettu tarvittavat 
säännökset, jotta toinen elin pystyy 
hankkimaan kaikki tarvittavat tiedot näiden 
tehtävien hoitamiseksi.

hallintoviranomainen on edelleen täysin 
vastuussa kyseisten tehtävien tehokkaasta 
ja moitteettomasta hallinnosta ja 
täytäntöönpanosta. Jos 
hallintoviranomaisten tehtävät hoidetaan 
jäsenvaltiossa alueellisella tasolla, elin 
koordinoi 1 kohdan mukaisesti tehokasta 
ja moitteetonta hallintoa ja 
täytäntöönpanoa. Hallintoviranomaisen on 
varmistettava, että on annettu tarvittavat 
säännökset, jotta toinen elin pystyy 
hankkimaan kaikki tarvittavat tiedot näiden 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. de

Tarkistus 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos osa hallintoviranomaisen 
tehtävistä siirretään toiselle elimelle, 
hallintoviranomainen on edelleen täysin 
vastuussa kyseisten tehtävien tehokkaasta 
ja moitteettomasta hallinnosta ja 
täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen 
on varmistettava, että on annettu tarvittavat 
säännökset, jotta toinen elin pystyy 
hankkimaan kaikki tarvittavat tiedot näiden 
tehtävien hoitamiseksi.

4. Jos osa hallintoviranomaisen 
tehtävistä siirretään toiselle elimelle, 
toimivaltainen hallintoviranomainen on 
edelleen täysin vastuussa kyseisten 
tehtävien tehokkaasta ja moitteettomasta 
hallinnosta ja täytäntöönpanosta. 
Toimivaltaisen hallintoviranomaisen on 
varmistettava, että on annettu tarvittavat 
säännökset, jotta toinen elin pystyy 
hankkimaan kaikki tarvittavat tiedot näiden 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Tarkistus 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi yksityiskohtaisilla 
säännöillä, jotka koskevat 2 kohdan j ja 
k alakohdassa tarkoitettujen tiedotus-, 
julkisuus- ja näkyvyysvaatimusten 
soveltamista.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä
tämän asetuksen täydentämiseksi 
yksityiskohtaisilla säännöillä, jotka 
koskevat 2 kohdan j ja k alakohdassa 
tarkoitettujen tiedotus-, julkisuus- ja 
näkyvyysvaatimusten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kyse on täytäntöönpanosäädöksistä, koska 138 artiklassa ei viitata 110 artiklaan.

Tarkistus 4592
Ulrike Müller

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla Poistetaan.

Seurantakomitea

1.

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä.

Kukin seurantakomitea vahvistaa oman 
työjärjestyksensä.

Seurantakomitea kokoontuu vähintään 
kerran vuodessa ja tarkastelee kaikkia 
seikkoja, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman edistymiseen kohti 
suunnitelmalle asetettuja tavoitteita.

Jäsenvaltion on julkaistava 
seurantakomitean työjärjestys ja kaikki 
seurantakomitealle toimitetut tiedot 
verkossa.
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2.

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 94 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

Kullakin seurantakomitean jäsenellä on 
äänioikeus.

Jäsenvaltion on julkaistava luettelo 
seurantakomitean jäsenistä verkossa.

Komission edustajat osallistuvat 
seurantakomitean työhön 
neuvonantajina.

3. Seurantakomitean tehtävänä on 
tarkastella seuraavia:

(a) edistyminen YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanossa 
ja sen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
toteutumisessa;

b) seikat, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman tuloksellisuuteen, 
ja toimet niiden ratkaisemiseksi;

c) asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 52 artiklan 3 kohdassa 
luetellut ennakkoarvioinnin osatekijät 
sekä asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 53 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu strategia-asiakirja;

d) edistyminen arviointien ja niiden 
yhteenvetojen laadinnassa sekä 
havaintojen johdosta mahdollisesti 
toteutettavissa toimissa;

e) viestintätoimien ja näkyvyyttä lisäävien 
toimien toteutus;

f) tilanteen mukaan edistyminen 
viranomaisten ja tuensaajien
hallinnollisten valmiuksien 
kehittämisessä.

4. Seurantakomitea antaa lausunnon 
seuraavista:

(a) YMP:n strategiasuunnitelmien 
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luonnokset;

b) toimien valinnassa käytetyt menetelmät 
ja -perusteet;

c) vuotuiset tuloksellisuuskertomukset;

d) arviointisuunnitelma ja siihen tehtävät 
muutokset;

e) hallintoviranomaisen mahdolliset 
ehdotukset YMP:n strategiasuunnitelman 
tarkistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 4593
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä.

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämisen jälkeen, 
ja tarvittaessa alueet perustavat komitean 
valvomaan alueellisten 
tukitoimiohjelmien toteuttamista.

Or. es

Tarkistus 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä ja 
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strategiasuunnitelman esittämistä. tarvittaessa alueet perustavat komitean 
valvomaan alueellisten 
tukitoimiohjelmien toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 4595
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä.

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä ja
tarvittaessa alueellinen valvontakomitea 
seuraamaan aluesuunnitelmien 
toteuttamista.

Or. pt

Tarkistus 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä.

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä. 
Jäsenvaltio voi perustaa alueellisia 
komiteoita, jos se päättää soveltaa 
strategiasuunnitelmaa alueellisesti.

Or. es
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Tarkistus 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä.

Jäsenvaltion ja alueellisen 
hallintoviranomaisen on perustettava 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanoa seuraava komitea, 
jäljempänä ’seurantakomitea’, ennen 
YMP:n strategiasuunnitelman esittämistä.

Or. it

Tarkistus 4598
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä.

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan velvoitteet perustaa seurantakomitea on vahvistettava EU:n tasolla. Kaikki muut 
seurantakomiteaan liittyvät asiat ovat jäsenvaltion päätettävissä.

Tarkistus 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä.

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’.

Or. pl

Tarkistus 4600
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi perustaa 
seurantakomiteoita alueellisella tasolla 
tämän asetuksen IV luvun maaseudun 
kehittämisen tukitoimia varten, jos se 
päättää soveltaa näitä tukitoimia 
alueellisesti.

Or. es

Perustelu

Maaseudun kehittämisen tukitoimia on seurattava tiiviimmin, jos niitä sovelletaan 
alueellisesti, ja tästä syystä on syytä säilyttää nämä komiteat tukitoimien mukauttamisen 
parantamiseksi ja niiden vaikutuksen lisäämiseksi.

Tarkistus 4601
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitean jäseniä ovat 
paikallisten toimintaryhmien kansallisen 
verkoston tai muiden sellaisten osa-
alueellisten elinten edustajat, joilla on 
valtuudet ottaa käyttöön varoja Leader-
tukitoimenpiteisiin.
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Or. en

Tarkistus 4602
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kukin seurantakomitea vahvistaa oman 
työjärjestyksensä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan velvoite perustaa seurantakomitea on vahvistettava EU:n tasolla. Kaikki muut 
seurantakomiteaan liittyvät asiat ovat jäsenvaltion päätettävissä.

Tarkistus 4603
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitea kokoontuu vähintään 
kerran vuodessa ja tarkastelee kaikkia 
seikkoja, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman edistymiseen kohti 
suunnitelmalle asetettuja tavoitteita.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan velvoite perustaa seurantakomitea on vahvistettava EU:n tasolla. Kaikki muut 
seurantakomiteaan liittyvät asiat ovat jäsenvaltion päätettävissä.

Tarkistus 4604
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro
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Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitea kokoontuu vähintään 
kerran vuodessa ja tarkastelee kaikkia 
seikkoja, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman edistymiseen kohti 
suunnitelmalle asetettuja tavoitteita.

Seurantakomitea kokoontuu vähintään 
kerran vuodessa ja tarkastelee kaikkia 
seikkoja, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman ja tarvittaessa 
alueellisten tukitoimiohjelmien
edistymiseen kohti suunnitelmalle 
asetettuja tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Alueellisiin tukitoimiohjelmiin liittyen alueelliset seurantakomiteat seuraavat alueellisten 
tukitoimien täytäntöönpanoa.

Tarkistus 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitea kokoontuu vähintään 
kerran vuodessa ja tarkastelee kaikkia 
seikkoja, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman edistymiseen kohti 
suunnitelmalle asetettuja tavoitteita.

Seurantakomitea kokoontuu vähintään 
kerran vuodessa ja tarkastelee kaikkia 
seikkoja, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman ja tarvittaessa 
alueellisten tukitoimiohjelmien
edistymiseen kohti suunnitelmalle 
asetettuja tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 4606
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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Jäsenvaltion on julkaistava 
seurantakomitean työjärjestys ja kaikki 
seurantakomitealle toimitetut tiedot 
verkossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan velvoite perustaa seurantakomitea on vahvistettava EU:n tasolla. Kaikki muut 
seurantakomiteaan liittyvät asiat ovat jäsenvaltion päätettävissä.

Tarkistus 4607
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on julkaistava 
seurantakomitean työjärjestys ja kaikki 
seurantakomitealle toimitetut tiedot 
verkossa.

Jäsenvaltion ja tarvittaessa alueiden on 
julkaistava seurantakomitean työjärjestys ja 
kaikki seurantakomiteoille toimitetut tiedot 
verkossa.

Or. en

Tarkistus 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on julkaistava 
seurantakomitean työjärjestys ja kaikki 
seurantakomitealle toimitetut tiedot
verkossa.

Jäsenvaltion on julkaistava 
seurantakomitean työjärjestys ja 
seurantakomitean lausunnot verkossa.

Or. de
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Perustelu

Velvoite julkaista kaikki seurantakomitealle toimitetut tiedot ja sen jäsenet on poistettava. 
Toisaalta kyse voi olla henkilötiedoista tai muista syistä luottamuksellisista tiedoista. 
Toisaalta velvoite julkaista kaikki toimitetut tiedot voi vaikeuttaa seurantakomitean 
kuulemista luottamuksellisten tietojen vuoksi. Kysymystä julkaisemisesta olisi käsiteltävä 
seurantakomitean työjärjestyksessä.

Tarkistus 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Seurantakomitean jäseniä ovat 
paikallisten toimintaryhmien kansallisen 
verkoston tai muiden sellaisten osa-
alueellisten kehitysvirastojen edustajat, 
joilla on valtuudet ottaa käyttöön varoja 
Leader-tukitoimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 4610
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 94 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

Poistetaan.

Kullakin seurantakomitean jäsenellä on 
äänioikeus.

Jäsenvaltion on julkaistava luettelo 
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seurantakomitean jäsenistä verkossa.

Komission edustajat osallistuvat 
seurantakomitean työhön 
neuvonantajina.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan velvoite perustaa seurantakomitea on vahvistettava EU:n tasolla. Kaikki muut 
seurantakomiteaan liittyvät asiat ovat jäsenvaltion päätettävissä.

Tarkistus 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien
viranomaisten, välittävien elinten ja 
94 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta 
huolehtien asianmukaisesti eturistiriitojen 
välttämisestä ja huolehdittava 
tasapainoisesta edustuksesta sellaisten
viranomaisten, välittävien elinten ja 
94 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien, jotka ovat 
kaikkien 6 artiklan 1 kohdan tavoitteiden 
täytäntöönpanon kannalta 
asiaankuuluvia, välillä.

Or. en

Tarkistus 4612
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
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huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 
94 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 
94 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava, että seurantakomitean 
kokoonpanoon kuuluu naispuolisia 
jäseniä.

Or. en

Tarkistus 4613
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 
94 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 
94 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta. Viljelijöitä edustaville 
elimille on annettava oikeus hakea 
komitean jäsenyyttä.

Or. en

Tarkistus 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 
94 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 

Jäsenvaltion ja tarvittaessa alueiden on 
päätettävä seurantakomitean tai 
seurantakomiteoiden kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 
94 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
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edustuksesta. kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

Or. es

Tarkistus 4615
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 94 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

Jäsenvaltion ja tarvittaessa alueiden on 
päätettävä seurantakomitean 
kokoonpanosta ja huolehdittava 
asiaankuuluvien viranomaisten, välittävien 
elinten ja 94 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kumppanien edustajien 
tasapainoisesta edustuksesta.

Or. en

Tarkistus 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kullakin seurantakomitean jäsenellä on 
äänioikeus.

Komitean toiminnassa varmistetaan sen 
jäsenten osallistuminen demokraattisen 
järjestelmän vaatimusten mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 4617
Bas Belder

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kullakin seurantakomitean jäsenellä on 
äänioikeus.

Kullakin seurantakomitean jäsenellä on ei-
sitovia lausuntoja koskeva äänioikeus, 
mahdollisesti painotetuin äänimäärin.

Or. en

Tarkistus 4618
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on julkaistava luettelo 
seurantakomitean jäsenistä verkossa.

Jäsenvaltion on toimitettava luettelo 
seurantakomitean jäsenistä komissiolle, 
joka asettaa luettelon pian julkisesti 
saataville verkossa.

Or. de

Tarkistus 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on julkaistava luettelo 
seurantakomitean jäsenistä verkossa.

Jäsenvaltion ja tarvittaessa alueiden on 
julkaistava luettelo seurantakomitean 
jäsenistä verkossa.

Or. en

Tarkistus 4620
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Seurantakomitean tehtävänä on 
tarkastella seuraavia:

Poistetaan.

a) edistyminen YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanossa 
ja sen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
toteutumisessa;

b) seikat, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman tuloksellisuuteen, 
ja toimet niiden ratkaisemiseksi;

c) asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 52 artiklan 3 kohdassa 
luetellut ennakkoarvioinnin osatekijät 
sekä asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 53 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu strategia-asiakirja;

d) edistyminen arviointien ja niiden 
yhteenvetojen laadinnassa sekä 
havaintojen johdosta mahdollisesti 
toteutettavissa toimissa;

e) viestintätoimien ja näkyvyyttä lisäävien 
toimien toteutus;

f) tilanteen mukaan edistyminen 
viranomaisten ja tuensaajien 
hallinnollisten valmiuksien 
kehittämisessä.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan velvoite perustaa seurantakomitea on vahvistettava EU:n tasolla. Kaikki muut 
seurantakomiteaan liittyvät asiat ovat jäsenvaltion päätettävissä.

Tarkistus 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Seurantakomitean tehtävänä on 3. Alueestaan riippuen 
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tarkastella seuraavia: seurantakomitea voi tarkastella seuraavia:

Or. en

Perustelu

Edellä 1 kohtaan tehtävien muutosten selkeyttämiseksi.

Tarkistus 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistyminen YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanossa ja 
sen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
toteutumisessa;

a) edistyminen YMP:n 
strategiasuunnitelman ja tarvittaessa 
alueellisten tukitoimiohjelmien
täytäntöönpanossa ja sen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden toteutumisessa;

Or. en

Tarkistus 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistyminen YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanossa ja 
sen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
toteutumisessa;

a) edistyminen YMP:n 
strategiasuunnitelman ja tarvittaessa 
alueellisten tukitoimiohjelmien
täytäntöönpanossa ja sen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden toteutumisessa;

Or. es

Tarkistus 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro
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Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) seikat, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman tuloksellisuuteen, ja 
toimet niiden ratkaisemiseksi;

b) seikat, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman ja tarvittaessa 
alueellisten tukitoimiohjelmien
tuloksellisuuteen, ja toimet niiden 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) seurantaan käytettävissä olevien 
tietojen ja indikaattorien laatuun ja 
määrään liittyvät seikat;

Or. en

Perustelu

Seurantakomitean olisi pohdittava, puuttuvatko seurantaan tarvittavat lähtötasotiedot joltakin 
osa-alueelta täysin tai osittain ja onko indikaattoreita jollain osa-alueella kehitettävä.

Tarkistus 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) seurantaan käytettävissä olevien 
tietojen ja indikaattorien laatuun ja 
määrään liittyvät kysymykset;
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Or. en

Perustelu

Seurantakomitean olisi pohdittava, puuttuvatko seurantaan tarvittavat lähtötasotiedot joltakin 
osa-alueelta täysin tai osittain ja onko indikaattoreita jollain osa-alueella kehitettävä.

Tarkistus 4627
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) seurantaan käytettävissä olevien 
tietojen ja indikaattorien laatuun ja 
määrään liittyvät kysymykset;

Or. en

Tarkistus 4628
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tilanteen mukaan edistyminen 
viranomaisten ja tuensaajien 
hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.

f) edistyminen viranomaisten ja 
tuensaajien 94 artiklassa vahvistettujen 
kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalista 
osallisuutta edistävien elinten valmiuksien 
kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) tilanteen mukaan edistyminen 
viranomaisten ja tuensaajien 
hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.

f) tilanteen mukaan edistyminen 
viranomaisten ja tuensaajien sekä
94 artiklassa vahvistettujen 
kansalaisyhteiskunnan elinten
valmiuksien kehittämisessä.

Or. en

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot on tärkeää ottaa mukaan valmiuksien kehittämiseen, 
jotta ne voivat tehokkaasti ryhtyä uusiin tehtäviinsä kansallisen tason päätöksenteossa.

Tarkistus 4630
Bas Belder

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) yksinkertaistaminen ja lopullisten 
tuensaajien hallinnollisen taakan 
vähentäminen.

Or. en

Tarkistus 4631
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) YMP:n strategiasuunnitelman 
kehittämisessä, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa käytetään 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen tähtäävää 
lähestymistapaa.

Or. en
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Tarkistus 4632
Nikos Androulakis

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) vuotuiset 
tuloksellisuuskertomukset.

Or. en

Tarkistus 4633
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) vuotuiset 
tuloksellisuuskertomukset.

Or. es

Tarkistus 4634
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Seurantakomitea antaa lausunnon 
seuraavista:

Poistetaan.

a) YMP:n strategiasuunnitelmien 
luonnokset;

b) toimien valinnassa käytetyt menetelmät 
ja -perusteet;

c) vuotuiset tuloksellisuuskertomukset;
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d) arviointisuunnitelma ja siihen tehtävät 
muutokset;

e) hallintoviranomaisen mahdolliset 
ehdotukset YMP:n strategiasuunnitelman 
tarkistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan velvoite perustaa seurantakomitea on vahvistettava EU:n tasolla. Kaikki muut 
seurantakomiteaan liittyvät asiat ovat jäsenvaltion päätettävissä.

Tarkistus 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Seurantakomitea antaa lausunnon 
seuraavista:

4. Seurantakomitea voi antaa 
lausunnon seuraavista:

Or. de

Perustelu

Seurantakomiteaa ei pidä velvoittaa antamaan lausuntoa. Riittää, että annetaan mahdollisuus 
lausunnon antamiseen.

Tarkistus 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Seurantakomitea antaa lausunnon 
seuraavista:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es



PE631.988v01-00 122/188 AM\1171755FI.docx

FI

Tarkistus 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) YMP:n strategiasuunnitelmien 
luonnokset;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 4638
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vuotuiset 
tuloksellisuuskertomukset;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 4639
Nikos Androulakis

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vuotuiset 
tuloksellisuuskertomukset;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty 111 artiklan 2 kohdan f a alakohtaan (uusi).

Tarkistus 4640
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Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vuotuiset
tuloksellisuuskertomukset;

c) tuloksellisuuskertomukset;

Or. de

Tarkistus 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Näihin liittyvät indikaattorit ja 
paikalla suoritettavat seurantamenettelyt.

Or. en

Tarkistus 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
YMP-verkostojen perustaminen ja 
toiminta. Tässä kohdassa tarkoitetut toimet 
voivat koskea edellisiä ja seuraavia 

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
YMP-verkostojen perustaminen ja 
toiminta, kansallisten viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
valmiuksien kehittäminen ja näyttöön 
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strategiasuunnitelmakausia. perustuvaan päätöksentekoon liittyvien 
tehtävien analyyttinen tukeminen tämän 
asetuksen mukaisesti. Tässä kohdassa 
tarkoitetut toimet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia strategiasuunnitelmakausia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot saavat ehdotuksessa uuden roolin päätöksenteossa, ja niiltä vaaditaan eri 
tehtävien, kuten maatalousministeriöille uuden tarvearvioinnin, suorittamista. Siksi on 
tärkeää, että jäsenvaltioiden sallitaan halutessaan kasvattaa teknisen avun määrärahojaan 
henkilökunnan kouluttamiseksi tai teknisen avun hankkimiseksi, jotta ne voivat suorittaa uudet 
näyttöön perustuvaan päätöksentekoon liittyvät tehtävät.

Tarkistus 4643
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
YMP-verkostojen perustaminen ja 
toiminta. Tässä kohdassa tarkoitetut 
toimet voivat koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta;

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan 113 artiklan poistamista.

Tarkistus 4644
Norbert Erdős
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Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
YMP-verkostojen perustaminen ja 
toiminta. Tässä kohdassa tarkoitetut 
toimet voivat koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maataloustukirahastosta ja
maaseuturahastosta voidaan tukea mitä 
tahansa tointa, joka on tarpeen koko
YMP:n strategiasuunnitelmaan liittyvän 
tuen tehokkaan hallinnon ja 
täytäntöönpanon osalta;

Or. en

Perustelu

On selvitettävä, voiko teknistä apua käyttää minkä tahansa toimen yhteydessä riippumatta 
toimen rahoituslähteestä.

Tarkistus 4645
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
YMP-verkostojen perustaminen ja 
toiminta. Tässä kohdassa tarkoitetut toimet 
voivat koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan ja alueellisiin 
toimintaohjelmiin liittyvän tuen tehokkaan 
hallinnon ja täytäntöönpanon osalta, 
mukaan lukien 113 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten YMP-
verkostojen perustaminen ja toiminta. 
Tässä kohdassa tarkoitetut toimet voivat 
koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

Or. it
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Tarkistus 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
YMP-verkostojen perustaminen ja 
toiminta. Tässä kohdassa tarkoitetut toimet 
voivat koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

1. Jäsenvaltion tai tarvittaessa alueen
aloitteesta maaseuturahastosta voidaan 
tukea toimia, jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
YMP-verkostojen perustaminen ja 
toiminta. Tässä kohdassa tarkoitetut toimet 
voivat koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

Or. en

Tarkistus 4647
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
YMP-verkostojen perustaminen ja 
toiminta. Tässä kohdassa tarkoitetut toimet 
voivat koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien paikalliset 
toimintaryhmät ja 113 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten YMP-
verkostojen perustaminen ja toiminta. 
Tässä kohdassa tarkoitetut toimet voivat 
koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

Or. en
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Tarkistus 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen kansallisten YMP-
verkostojen perustaminen ja toiminta. 
Tässä kohdassa tarkoitetut toimet voivat 
koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien paikalliset 
toimintaryhmät ja 113 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten YMP-
verkostojen perustaminen ja toiminta. 
Tässä kohdassa tarkoitetut toimet voivat 
koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

Or. en

Tarkistus 4649
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta voidaan tukea toimia, 
jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen kansallisten YMP-
verkostojen perustaminen ja toiminta. 
Tässä kohdassa tarkoitetut toimet voivat 
koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

1. Jäsenvaltion aloitteesta 
maaseuturahastosta tuetaan toimia, jotka 
ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokkaan hallinnon ja täytäntöönpanon 
osalta, mukaan lukien 113 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen kansallisten YMP-
verkostojen perustaminen ja toiminta. 
Tässä kohdassa tarkoitetut toimet voivat 
koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

Or. en
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Tarkistus 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden aloitteesta 
annettavasta teknisestä avusta ei saa 
rahoittaa asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 11 artiklan mukaisia 
todentamisviranomaisia.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 4651
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden aloitteesta 
annettavasta teknisestä avusta ei saa 
rahoittaa asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 11 artiklan mukaisia 
todentamisviranomaisia.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 4652
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
113 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä on tarpeetonta päällekkäisyyttä eikä edistä yksinkertaistamista.

Tarkistus 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, muun muassa pienviljelijöitä ja 
paikallisia markkinoita palvelevia 
viljelijöitä edustavia kansalaisjärjestöjä 
sekä ympäristön, kansanterveyden ja 
eläinten hyvinvoinnin puolesta toimivia 
kansalaisjärjestöjä, maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen alalla toimivien 
kansallisen tason organisaatioiden ja 
hallintojen, neuvonantajien, tutkijoiden ja 
muiden innovaatiotoimijoiden 
verkostoitumista varten viimeistään 12 
kuukautta sen jälkeen, kun komissio on 
hyväksynyt YMP:n strategiasuunnitelman.

Or. en

Tarkistus 4654
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
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neuvonantajien, tutkijoiden ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

neuvonantajien, tutkijoiden, tuotantoalojen 
edustajien ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman. Verkoston 
on perustuttava jäsenvaltiossa jo toimiviin 
verkostorakenteisiin.

Or. en

Tarkistus 4655
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden,
maatalousalan viite-edustajien ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

Or. hr

Tarkistus 4656
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
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verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden, tuotantoalojen 
edustajien ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

Or. en

Tarkistus 4657
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason kaikkien toimialojen
organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

Or. en

Tarkistus 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteinen maatalouspolitiikka tulisi 
rakentaa jäsenvaltioiden jo käytettävissä 
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olevien verkkorakenteiden varaan.

Or. ro

Tarkistus 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yhteisen maatalouspolitiikan 
kansallisen verkoston on perustuttava 
jäsenvaltiossa jo toimiviin 
verkostorakenteisiin.

Or. en

Tarkistus 4660
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuetaan jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisia YMP:n 
strategiasuunnitelmien täytäntöönpanossa 
ja siirtymisessä tuloksellisuuteen 
perustuvaan täytäntöönpanomalliin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4661
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tuetaan ja helpotetaan 
sukupuolten tasa-arvon 
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valtavirtaistamiseen perustuvaa 
lähestymistapaa eri tasoilla;

Or. en

Tarkistus 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) tuetaan paikallisten 
toimintaryhmien alueiden ja valtioiden 
välistä yhteistyötä, mukaan lukien EU:n 
ehdokas- tai assosiaatiomaassa tai 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvassa 
maassa, sijaitsevat ryhmät.

Or. en

Tarkistus 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) tuetaan paikallisten 
toimintaryhmien sekä 
hallintoviranomaisten ja 
maksajavirastojen sellaisen henkilöstön 
valmiuksien luomista, jotka hoitavat 
suhteita paikallisiin toimintaryhmiin;

Or. en

Tarkistus 4664
Jean Arthuis
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Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) mahdollistaa tämän asetuksen 
70 artiklan mukaisista 
riskinhallintavälineistä, 
termiinisopimukset mukaan luettuina, 
tiedottaminen sekä 
riskinhallintavälineiden saatavuus ja 
käyttöönotto.

Or. fr

Tarkistus 4665
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistetään jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten valmiuksien 
kehittämistä ja muiden sellaisten 
toimijoiden valmiuksien kehittämistä, 
jotka osallistuvat YMP:n 
strategiasuunnitelmien 
täytäntöönpanoon, myös seuranta- ja 
arviointimenettelyjen osalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4666
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) osallistuminen jäsenvaltioiden 
hallintojen sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen, sukupuolitietoiseen 
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budjetointiin ja sukupuolen mukaan 
eriteltyjen tietojen keräämiseen liittyvien 
valmiuksien kehittämiseen YMP:n 
strategiasuunnitelmien yhteydessä; 
sellaisen sidosryhmille tarkoitetun alustan 
luominen, jota käytetään 6 artiklan 
1 kohdan mukaiseen sukupuolten tasa-
arvon erityistavoitteeseen liittyvien 
parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen;

Or. en

Tarkistus 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tarkoituksena on 
edistää innovointia ja tietämyksen vaihtoa.

2. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tarkoituksena on 
levittää kestäviä, innovatiivisia käytäntöjä
ja kehittää tietämyksen vaihtoa, mukaan 
lukien tutkimus- ja maatalousalat sekä 
taitojen, tekniikoiden ja lähestymistapojen 
kehittäminen vertaisverkoissa kestävien 
järjestelmien saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Innovointi ei ole itsetarkoitus. Innovointia edistää tarve, puute tai ongelma. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tarkoituksena on levittää tietoja ja taitoja toimialan hyödyksi ja 
kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Tarkistus 4668
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden on tarkoitus 
auttaa saavuttamaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut YMP:n erityistavoitteet.

3. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden on tarkoitus 
auttaa saavuttamaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut YMP:n erityistavoitteet siten, 
että 80 prosenttia rahoituksesta 
suunnataan viljelijöille ja 20 prosenttia 
palveluntarjoajille;

Or. en

Perustelu

Tämä on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että rahoitus päätyy viljelijöille.

Tarkistus 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luo lisäarvoa niin, että yhdistetään 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
toisiinsa ja kannustetaan käytettävissä 
olevien innovaatiotoimenpiteiden 
laajempaan käyttöön;

a) luo lisäarvoa niin, että yhdistetään 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
toisiinsa ja kannustetaan käytettävissä 
olevien innovaatiotoimenpiteiden, mukaan 
lukien agroekologiset toimenpiteet,
laajempaan käyttöön;

Or. en

Tarkistus 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) nopeuttaa ja laajentaa 
innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 

c) nopeuttaa ja laajentaa 
innovatiivisten ratkaisujen, mukaan lukien 
agroekologiset ratkaisut, siirtämistä 
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käytäntöön; ja käytäntöön; ja

Or. en

Tarkistus 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedottaa tiedeyhteisölle 
maatalouskäytännön tutkimustarpeista.

d) tiedottaa tiedeyhteisölle 
viljelijöiden tutkimustarpeista.

Or. en

Tarkistus 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tunnistaa maatalouskäytäntöjä ja 
maatalouskaluston innovaatioita, joilla 
voidaan lisätä naisten määrää 
maataloudessa.

Or. en

Tarkistus 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden
toimijaryhmät ovat osa eurooppalaista 

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmät ovat osa eurooppalaista 



PE631.988v01-00 138/188 AM\1171755FI.docx

FI

innovaatiokumppanuutta. Niiden on 
laadittava suunnitelma innovatiivisista 
hankkeista, joita kehitetään, testataan, 
mukautetaan tai toteutetaan perustuen 
interaktiivisen innovointimalliin, jonka 
keskeiset periaatteet ovat seuraavat:

innovaatiokumppanuutta, ja tuottaja- ja 
toimialakohtaisten järjestöt voivat 
perustaa niitä. Niiden on laadittava 
suunnitelma innovatiivisista hankkeista, 
joita kehitetään, testataan, mukautetaan tai 
toteutetaan perustuen interaktiivisen 
innovointimalliin, jonka keskeiset 
periaatteet ovat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 4674
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmät ovat osa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden on 
laadittava suunnitelma innovatiivisista 
hankkeista, joita kehitetään, testataan, 
mukautetaan tai toteutetaan perustuen 
interaktiivisen innovointimalliin, jonka 
keskeiset periaatteet ovat seuraavat:

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmät, joita voidaan kutsua myös 
innovointiryhmiksi, ovat osa 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta. 
Niiden on laadittava suunnitelma 
innovatiivisista hankkeista, joita 
kehitetään, testataan, mukautetaan tai 
toteutetaan perustuen interaktiivisen 
innovointimalliin, jonka keskeiset 
periaatteet ovat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kehitetään innovatiivisia ratkaisuja, 
joissa keskitytään viljelijöiden ja
metsänomistajien tarpeisiin ja 
hyödynnetään vuorovaikutusta 

a) kehitetään innovatiivisia ratkaisuja, 
joissa keskitytään viljelijöiden,
metsänomistajien ja kuluttajien tarpeisiin 
ja hyödynnetään vuorovaikutusta 
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toimitusketjun kaikissa tästä hyötyvissä 
vaiheissa;

toimitusketjun kaikissa tästä hyötyvissä 
vaiheissa;

Or. en

Perustelu

Myös yleisön tarpeet on otettava huomioon.

Tarkistus 4676
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja 
toimialakohtaisten organisaatioiden olisi 
voitava perustaa toimijaryhmiä ja 
osallistua niiden rahoittamiseen.

Or. en

Perustelu

Toimialakohtaiset organisaatiot voisivat osallistua ryhmien rahoittamiseen omista 
varoistaan.

Tarkistus 4677
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) Toimijaryhmissä on voitava olla 
jäseniä useammasta kuin yhdestä 
jäsenvaltiosta.

Or. en
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Perustelu

Innovoinnissa keskeistä on saattaa yhteen oikeat ihmiset, jotta nämä voivat vaihtaa ajatuksia 
ja oppia. Ihmisten olisi voitava luoda suoria kontakteja ilman, että ensin pitää hakea mukaan 
omassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suunniteltu innovaatio voi perustua uuteen 
käytäntöön, mutta myös perinteiseen 
käytäntöön uudessa maantieteellisessä tai 
ympäristöllisessä kontekstissa.

Suunniteltu innovaatio voi olla 
agroekologinen tai perustua uuteen 
käytäntöön, mutta myös perinteiseen 
käytäntöön uudessa maantieteellisessä tai 
ympäristöllisessä kontekstissa.

Or. en

Tarkistus 4679
Bas Belder

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmiä 
voivat perustaa myös tuottajaorganisaatiot 
ja/tai toimialakohtaiset organisaatiot, 
jotka voivat tarvittaessa osallistua myös 
rahoitukseen.

Or. en

Perustelu

Tuottajaorganisaatiot ja toimialakohtaiset organisaatiot voivat myös olla kiinnostuneita 
tämäntyyppisistä toimijaryhmistä.
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Tarkistus 4680
Bas Belder

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
voivat muodostua jäsenistä, jotka ovat eri 
jäsenvaltioista.

Or. en

Perustelu

Olisi oltava mahdollista solmia kontakteja suoraan, ilman kansallisia palvelupisteitä 
välikätenä.

Tarkistus 4681
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on laadittava 
suoritusperusteinen kehys, joka 
mahdollistaa YMP:n strategiasuunnitelman 
seurannan ja arvioinnin sekä 
suunnitelmasta raportoinnin suunnitelman 
täytäntöönpanon aikana.

1. Jäsenvaltion ja alueellisten 
tukitoimiohjelmien osalta alueellisten 
hallintoviranomaisten on laadittava 
suoritusperusteinen kehys, joka 
mahdollistaa YMP:n strategiasuunnitelman 
seurannan ja arvioinnin sekä 
suunnitelmasta raportoinnin suunnitelman 
täytäntöönpanon aikana.

Or. en

Tarkistus 4682
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on laadittava 
suoritusperusteinen kehys, joka 
mahdollistaa YMP:n strategiasuunnitelman 
seurannan ja arvioinnin sekä 
suunnitelmasta raportoinnin suunnitelman 
täytäntöönpanon aikana.

1. Jäsenvaltiot ja komissio ovat 
yhdessä vastuussa sellaisen 
suoritusperusteisen kehyksen laatimisesta, 
joka mahdollistaa YMP:n 
strategiasuunnitelman seurannan ja 
arvioinnin sekä suunnitelmasta 
raportoinnin suunnitelman 
täytäntöönpanon aikana.

Or. en

Tarkistus 4683
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on laadittava 
suoritusperusteinen kehys, joka 
mahdollistaa YMP:n strategiasuunnitelman 
seurannan ja arvioinnin sekä 
suunnitelmasta raportoinnin suunnitelman 
täytäntöönpanon aikana.

1. Jäsenvaltion ja tarvittaessa 
alueellisten hallintoviranomaisten on 
laadittava suoritusperusteinen kehys, joka 
mahdollistaa YMP:n strategiasuunnitelman 
seurannan ja arvioinnin sekä 
suunnitelmasta raportoinnin suunnitelman 
täytäntöönpanon aikana.

Or. pt

Tarkistus 4684
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seurannan, arvioinnin ja vuotuisen
tuloksellisuusraportoinnin perustana 
käytettävät yhteiset asiayhteys-, tuotos-, 
tulos- ja vaikutusindikaattorit, mukaan 
lukien 7 artiklassa tarkoitetut indikaattorit;

a) seurannan, arvioinnin ja 
kolmivuotisen tuloksellisuusraportoinnin 
perustana käytettävät yhteiset asiayhteys-, 
tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattorit, 
mukaan lukien 7 artiklassa tarkoitetut 
indikaattorit;
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Or. en

Tarkistus 4685
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seurannan, arvioinnin ja vuotuisen
tuloksellisuusraportoinnin perustana 
käytettävät yhteiset asiayhteys-, tuotos-, 
tulos- ja vaikutusindikaattorit, mukaan 
lukien 7 artiklassa tarkoitetut indikaattorit;

a) seurannan, arvioinnin ja 
tuloksellisuusraportoinnin perustana 
käytettävät yhteiset asiayhteys-, tuotos-, 
tulos- ja vaikutusindikaattorit, mukaan 
lukien 7 artiklassa tarkoitetut indikaattorit;

Or. de

Tarkistus 4686
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seurannan, arvioinnin ja vuotuisen 
tuloksellisuusraportoinnin perustana 
käytettävät yhteiset asiayhteys-, tuotos-, 
tulos- ja vaikutusindikaattorit, mukaan 
lukien 7 artiklassa tarkoitetut indikaattorit;

a) seurannan, arvioinnin ja vuotuisen 
tuloksellisuusraportoinnin perustana 
käytettävät yhteiset asiayhteys-, tuotos-, 
tulos- ja vaikutusindikaattorit, kuten
7 artiklassa tarkoitetut indikaattorit;

Or. nl

Tarkistus 4687
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seurannan, arvioinnin ja vuotuisen 
tuloksellisuusraportoinnin perustana 

a) seurannan, arvioinnin ja vuotuisen 
tuloksellisuusraportoinnin perustana 
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käytettävät yhteiset asiayhteys-, tuotos-, 
tulos- ja vaikutusindikaattorit, mukaan 
lukien 7 artiklassa tarkoitetut 
indikaattorit;

käytettävät 7 artiklassa tarkoitetut yhteiset 
asiayhteys-, tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattorit;

Or. en

Tarkistus 4688
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaista erityistavoitetta varten 
laaditut tavoitteet ja vuotuiset 
välitavoitteet, hyödyntäen 
tulosindikaattoreita;

b) soveltuvin osin asianomaista 
erityistavoitetta varten laaditut tavoitteet ja 
vuotuiset välitavoitteet, hyödyntäen 
tulosindikaattoreita;

Or. es

Tarkistus 4689
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaista erityistavoitetta varten 
laaditut tavoitteet ja vuotuiset
välitavoitteet, hyödyntäen 
tulosindikaattoreita;

b) asianomaista erityistavoitetta varten 
laaditut tavoitteet ja kahden vuoden välein 
asetetut välitavoitteet, hyödyntäen 
tulosindikaattoreita;

Or. en

Tarkistus 4690
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) asianomaista erityistavoitetta varten 
laaditut tavoitteet ja vuotuiset
välitavoitteet, hyödyntäen 
tulosindikaattoreita;

b) asianomaista erityistavoitetta varten 
laaditut tavoitteet ja välitavoitteet, 
hyödyntäen tulosindikaattoreita;

Or. en

Perustelu

Vuotuisten välitavoitteiden määrääminen olisi jäsenvaltioille liian raskasta, joten väljempi 
määritelmä on parempi

Tarkistus 4691
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaista erityistavoitetta varten 
laaditut tavoitteet ja vuotuiset 
välitavoitteet, hyödyntäen 
tulosindikaattoreita;

b) asianomaista erityistavoitetta varten 
laaditut tavoitteet, hyödyntäen 
tulosindikaattoreita;

Or. nl

Tarkistus 4692
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiedon keruu, taltiointi ja 
siirtäminen;

c) Tiedon, mukaan lukien 
sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen,
keruu, taltiointi ja siirtäminen;

Or. en

Tarkistus 4693
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Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mekanismit hyvän suorituskyvyn 
palkitsemista ja heikkoon suorituskykyyn 
puuttumista varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4694
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ennakko-, väli- ja jälkiarvioinnit ja 
kaikki muut YMP:n 
strategiasuunnitelman arviointiin liittyvät 
toiminnot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4695
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ennakko-, väli- ja jälkiarvioinnit ja 
kaikki muut YMP:n strategiasuunnitelman 
arviointiin liittyvät toiminnot.

f) ennakko-, väli- ja jälkiarvioinnit ja 
kaikki muut YMP:n strategiasuunnitelman 
arviointiin liittyvät toiminnot, jotka on 
kehitettävä sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavalla tavalla.

Or. en



AM\1171755FI.docx 147/188 PE631.988v01-00

FI

Tarkistus 4696
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suoritusperusteisen kehyksen on 
katettava:

Poistetaan.

a) YMP:n strategiasuunnitelmien sisältö;

b) asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 
säädetyt markkinatoimenpiteet ja muut 
tukitoimet.

Or. en

Tarkistus 4697
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Suoritusperusteisen kehyksen on 
katettava:

3. Suoristusperusteisen kehyksen on 
katettava YMP:n strategiasuunnitelmien 
sisältö;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään rajaamaan suoritusperusteinen kehys ainoastaan YMP:n 
strategiasuunnitelmien sisältöön, mutta ei asetukseen N:o 1308/2013, jota komissio ei ole 
perustellut, jota ei voida soveltaa ja joka ei vaikuta asianmukaiselta. Jos tämä yhteisen 
markkinajärjestelyn johdannainen täyttää kuitenkin vaatimukset, sen rajat pitää määritellä.

Tarkistus 4698
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) YMP:n strategiasuunnitelmien 
sisältö;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus koskee muutosta, joka liittyy tämän kohdan uudelleenkirjoitukseen.

Tarkistus 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) YMP:n strategiasuunnitelmien 
sisältö;

a) YMP:n strategiasuunnitelmien 
sisältö, mukaan lukien tarvittaessa 
alueelliset tukitoimiohjelmat;

Or. en

Tarkistus 4700
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) YMP:n strategiasuunnitelmien 
sisältö;

a) YMP:n strategiasuunnitelmien 
sisältö, mukaan lukien tarvittaessa 
alueelliset tukitoimiohjelmat;

Or. es

Tarkistus 4701
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) YMP:n strategiasuunnitelmien 
sisältö;

a) YMP:n strategiasuunnitelmien ja 
tarvittaessa aluesuunnitelmien sisältö;

Or. pt

Tarkistus 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 
säädetyt markkinatoimenpiteet ja muut 
tukitoimet.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelman suoritusperusteisen kehyksen olisi koskettava vain YMP:n 
strategiasuunnitelman sisältöä.

Tarkistus 4703
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 
säädetyt markkinatoimenpiteet ja muut 
tukitoimet.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus koskee muutosta, joka liittyy tämän kohdan uudelleenkirjoitukseen.
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Tarkistus 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) suunnitelmassa määritettyjen 
toimenpiteiden johdonmukaisuus unionin 
kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa.

Or. en

Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artikla edellyttää kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta.

Tarkistus 4705
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioida YMP:n vaikutusta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
asiaankuuluvuutta, johdonmukaisuutta ja 
unionin tasolla saatavaa lisäarvoa;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 4706
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioida YMP:n vaikutusta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
asiaankuuluvuutta, johdonmukaisuutta ja 

a) arvioida YMP:n vaikutusta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
asiaankuuluvuutta, johdonmukaisuutta ja 
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unionin tasolla saatavaa lisäarvoa; unionin tasolla saatavaa lisäarvoa, mukaan 
lukien sen vaikutukset perusoikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 4707
Miguel Viegas

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioida YMP:n vaikutusta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
asiaankuuluvuutta, johdonmukaisuutta ja 
unionin tasolla saatavaa lisäarvoa;

a) arvioida jäsenvaltion vaikutusta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
asiaankuuluvuutta, johdonmukaisuutta ja 
unionin tasolla saatavaa lisäarvoa;

Or. pt

Tarkistus 4708
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioida YMP:n vaikutusta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta,
asiaankuuluvuutta, johdonmukaisuutta ja 
unionin tasolla saatavaa lisäarvoa;

a) arvioida YMP:n vaikutusta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja
johdonmukaisuutta;

Or. en

Perustelu

Asia on ilmaistava pelkistetymmin.

Tarkistus 4709
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus asetukseksi
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116 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vahvistaa välitavoitteita ja
tavoitteita 6 artiklassa vahvistettuja 
erityistavoitteita varten;

b) vahvistaa tavoitteita 6 artiklassa 
vahvistettuja erityistavoitteita varten;

Or. nl

Tarkistus 4710
Bas Belder

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) seurata YMP:n 
strategiasuunnitelmien tavoitteiden 
saavuttamista;

c) seurata YMP:n 
strategiasuunnitelmien tavoitteiden 
saavuttamista ja yksinkertaistamista 
lopullisten tuensaajien kannalta;

Or. en

Tarkistus 4711
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) arvioida YMP:n 
strategiasuunnitelmien tukitoimien 
vaikutusta, vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
asiaankuuluvuutta ja johdonmukaisuutta;

d) arvioida YMP:n 
strategiasuunnitelmien tukitoimien 
vaikutusta, vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
asiaankuuluvuutta ja johdonmukaisuutta, 
mukaan lukien sen vaikutukset 
perusoikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 4712
Norbert Erdős
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Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) arvioida YMP:n 
strategiasuunnitelmien tukitoimien 
vaikutusta, vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
asiaankuuluvuutta ja johdonmukaisuutta;

d) arvioida YMP:n 
strategiasuunnitelmien tukitoimien 
vaikutusta, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja 
johdonmukaisuutta;

Or. en

Perustelu

Asia on ilmaistava pelkistetymmin.

Tarkistus 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tukea seurantaan ja arviointiin 
liittyvää yhteistä oppimisprosessia.

e) tukea seurantaan ja arviointiin 
liittyvää yhteistä oppimisprosessia siten, 
että voidaan tunnistaa ne osa-alueet, 
joilta lähtötasotiedot puuttuvat täysin tai 
osittain ja joita varten voidaan kehittää 
parempia ja tarkempia indikaattoreita.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tunnistaa ne osa-alueet, joilta seurantaan tarvittavat lähtötasotiedot puuttuvat 
täysin tai osittain ja joiden indikaattoreita on kehitettävä.

Tarkistus 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
116 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

116 a artikla

Tuloksellisuuden seuranta

Jäsenvaltio voi asettaa kaksivuotiset 
tulosten välitavoitteet YMP:n 
strategiasuunnitelman puitteissa tämän 
asetuksen 115 artiklan 1 kohdan 
b alakohdasta poiketen ja seurata niitä 
samalla aikavälillä vuotuisissa 
tuloksellisuuskertomuksissa niiden 
saavuttamiseksi suunnitellun vuoden 
osalta.

Or. it

Perustelu

Tulosindikaattoreiden välitavoitteiden on oltava vähintään kaksivuotisia.

Tarkistus 4715
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on perustettava sähköinen 
tietojärjestelmä, johon se kirjaa ja tallettaa 
seurannassa ja arvioinnissa tarvittavat 
keskeiset tiedot YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta, 
erityisesti kustakin rahoitettavaksi valitusta 
tukitoimesta ja päätökseen saaduista 
tukitoimista, mukaan lukien kutakin 
tuensaajaa ja toimea koskevat tiedot.

Jäsenvaltion on perustettava sähköinen 
tietojärjestelmä tai käytettävä jo olemassa 
olevaa järjestelmää, johon se kirjaa ja 
tallettaa seurannassa ja arvioinnissa 
tarvittavat keskeiset tiedot YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta, 
erityisesti kustakin rahoitettavaksi valitusta 
tukitoimesta ja päätökseen saaduista 
tukitoimista, mukaan lukien kutakin 
tuensaajaa ja toimea koskevat tiedot.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on syytä antaa lisää joustavuutta.
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Tarkistus 4716
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytettyjen 
tukitoimien mukaista tukea saavat 
tuensaajat ja paikalliset toimintaryhmät 
sitoutuvat toimittamaan 
hallintoviranomaiselle tai muille elimille, 
joille näiden tehtävien suorittaminen on 
siirretty, kaikki tarvittavat tiedot, jotka 
tarvitaan YMP:n strategiasuunnitelmien 
seurantaan ja arviointiin.

Jäsenvaltion on varmistettava, että YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytettyjen 
tukitoimien mukaista tukea saavat 
tuensaajat ja paikalliset toimintaryhmät 
sitoutuvat toimittamaan 
hallintoviranomaiselle tai 
alueviranomaisille tai muille elimille, 
joille näiden tehtävien suorittaminen on 
siirretty, kaikki tarvittavat tiedot, jotka 
tarvitaan YMP:n strategiasuunnitelmien 
seurantaan ja arviointiin.

Or. pt

Tarkistus 4717
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että käytössä 
on kattavat, täydelliset, ajantasaiset ja 
luotettavat tietolähteet, jotta voidaan 
tehokkaasti seurata, miten 
toimintapolitiikalla pystytään saavuttamaan 
tavoitteet, käyttäen apuna tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreita.

Jäsenvaltion on varmistettava, että käytössä 
on kattavat, täydelliset, ajantasaiset ja 
luotettavat tietokannat, jotta voidaan 
tehokkaasti seurata, miten 
toimintapolitiikalla pystytään saavuttamaan 
tavoitteet, käyttäen apuna tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreita.

Or. es

Tarkistus 4718
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että käytössä 
on kattavat, täydelliset, ajantasaiset ja 
luotettavat tietolähteet, jotta voidaan 
tehokkaasti seurata, miten 
toimintapolitiikalla pystytään saavuttamaan
tavoitteet, käyttäen apuna tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreita.

Jäsenvaltion on varmistettava, että käytössä 
on kattavat, täydelliset, ajantasaiset ja 
luotettavat tietokannat, jotta voidaan 
tehokkaasti seurata, miten 
toimintapolitiikalla pystytään saavuttamaan 
tavoitteet, käyttäen apuna tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreita.

Or. en

Perustelu

Indikaattoreiden on perustuttava tietokantoihin ja saatavana oleviin tietoihin. Kaikista 
indikaattoreista ei ole saatavana virallisia tilastotietoja tarvittavalla maantieteellisellä 
tasolla. Komission olisi ryhdyttävä paikkaamaan tietoaukkoja Euroopan tilasto-ohjelmassa, 
josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 223/2009.

Tarkistus 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että käytössä 
on kattavat, täydelliset, ajantasaiset ja 
luotettavat tietolähteet, jotta voidaan 
tehokkaasti seurata, miten 
toimintapolitiikalla pystytään saavuttamaan 
tavoitteet, käyttäen apuna tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreita.

Jäsenvaltion on varmistettava, että käytössä 
on kattavat, ajantasaiset ja luotettavat 
tietolähteet, jotta voidaan tehokkaasti 
seurata, miten toimintapolitiikalla 
pystytään saavuttamaan tavoitteet, käyttäen 
apuna tuotos tulos- ja 
vaikutusindikaattoreita.

Or. en

Perustelu

Määritelmä ”täydellinen” sopii tulosten mittaamiseen, mutta tutkimukseen ja näytteisiin 
perustuvan tiedon pitäisi riittää vaikutusten mittaamiseen. Vaatimus siitä, että tietolähteiden 
on oltava täydellisiä, on kallista ja kohtuutonta. 

Tarkistus 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro
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Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanoa ja YMP:n 
strategiasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista seuraavat 
hallintoviranomainen ja seurantakomitea 
käyttäen apunaan tuotos- ja 
tulosindikaattoreita.

YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanoa ja YMP:n 
strategiasuunnitelman ja tarvittaessa 
alueellisen tukitoimiohjelman tavoitteiden 
saavuttamista seuraavat 
hallintoviranomainen ja seurantakomitea 
alueellisten toimivaltuuksiensa mukaisesti
käyttäen apunaan tuotos- ja 
tulosindikaattoreita.

Or. en

Tarkistus 4721
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanoa ja YMP:n 
strategiasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista seuraavat 
hallintoviranomainen ja seurantakomitea 
käyttäen apunaan tuotos- ja 
tulosindikaattoreita.

YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanoa ja YMP:n 
strategiasuunnitelman ja tarvittaessa 
aluesuunnitelmien tavoitteiden 
saavuttamista seuraavat 
hallintoviranomainen ja seurantakomitea 
alueellisen toimivallan mukaisesti
käyttäen apunaan tuotos- ja 
tulosindikaattoreita.

Or. pt

Tarkistus 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
119 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

119 a artikla

Johdonmukaisen 
kehitysyhteistyöpolitiikan seuranta

1. SEUT:n 208 artiklan mukaisesti 
YMP:n vaikutusta kehitysmaiden 
elintarviketuotantoon ja -turvaan pitkällä 
aikavälillä on arvioitava säännöllisillä ja 
riippumattomilla arvioinneilla. 
Seurannassa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota maatalouselintarvikealan 
kauppavirtoihin EU:n ja kehittyvien 
maiden välillä seuraavilla osa-alueilla:

i) elintarvikkeiden tuotanto, jalostus ja 
jakelu vähiten kehittyneissä maissa;

ii) paikalliset pientuottajat ja naispuoliset 
viljelijät;

iii) kehittyvien maiden arkoina pitämät 
tuotteet;

iv) tuotteet aloilta, joilla on myönnetty 
YMP:n tuotantoon sidottuja maksuja ja 
joilla on sovellettu YMP:n 
kriisinhallintoimenpiteitä.

2. Arvioinnissa tarkastellaan EU:n 
markkinoiden seurantakeskusten tietoja 
ja tapaustutkimuksia kestävän kehityksen 
tavoitteista raportoiden sekä 
kumppanimaiden ja muiden 
asianomaisten sidosryhmien, kuten 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
toimittamia tietoja. Tätä varten EU:n 
markkinoiden seurantakeskusten 
alakohtaista ja maantieteellistä 
soveltamisalaa laajennetaan siten, että se 
kattaa myös kumppanimaiden arkoina 
pitämät tuotteet ja vähiten kehittyneet 
maat. Komissio määrittelee arvioinnin 
soveltamisalan ja menetelmän 
delegoiduin säädöksin.

3. Mikäli seurantatiedoista ilmenee 
kehittyvän maan 
maatalouselintarvikkeiden tuotantoon ja 
jalostukseen tai elintarviketurvallisuuteen 
liittyviä haittavaikutuksia, Euroopan 
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komissio julkaisee ennakkovaroituksen 
tarkoituksena käynnistää unionin, 
haittavaikutusten kohteena olevien 
viljelijäyhteisöjen ja kumppanimaiden 
hallitusten väliset neuvottelut korjaavista 
toimenpiteistä. Vaikutusten kohteena 
olevien osapuolten on voitava käyttää 
turvalauseketta.

4. Mikäli ennakkovaroitusta ei ole 
annettu ja haittavaikutuksia ilmenee, 
vaikutusten kohteena oleva osapuoli voi 
esittää valituksen. Valitukset ottaa 
vastaan Euroopan parlamentin pysyvä 
kehitystä tukevasta 
politiikkajohdonmukaisuudesta vastaava 
esittelijä, ja Euroopan komission 
kuulemismenettelystä vastaavat 
neuvonantajat käsittelevät ne. 
Vaikutusten kohteena olevat ja muut 
asianomaiset osapuolet voivat esittää 
näyttöä asiasta.

5. Komissio toimittaa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille arvioinnin 
tuloksia, saatuja tietoja ja niiden 
perusteella toteutettavia EU:n toimia 
koskevan vuosittaisen kertomuksen.

Or. en

Perustelu

YMP:n välineiden vaikutukset vähiten kehittyneiden maiden maatalouteen riippuvat 
maailmanmarkkinoiden hinnoista, kauppajärjestelmistä, tuotantokapasiteetista ja 
kumppanimaiden poliittiset valinnat. Näytön saamiseksi näiltä markkinoilta tarvitaan siksi 
säännöllistä arviointia. Cariforum-valtioiden ja EU:n välisen talouskumppanuussopimuksen 
25 artiklan 2 kohdan b alakohdassa asetetaan sosiaalinen turvalauseke.

Tähän suojelutoimenpiteeseen voidaan ryhtyä, mikäli jonkin tuotteen tuonti on kasvanut 
huomattavasti ja olosuhteet häiritsevät tai uhkaavat häiritä talouden toimialaa ja aiheuttaa 
siten yhteiskunnallisia ongelmia.

Tarkistus 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
120 artikla
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Komission teksti Tarkistus

120 artikla Poistetaan.

Suoritusperusteiseen kehykseen liittyvä 
täytäntöönpanovalta

Komissio antaa suoritusperusteisen 
kehyksen sisältöä koskevia 
täytäntöönpanosäädöksiä. Tällaisiin 
säädöksiin sisällytetään luettelo 
asiayhteysindikaattoreista, muista 
indikaattoreista, joita tarvitaan 
toimintapolitiikan asianmukaiseen 
seurantaan ja arviointiin, 
indikaattoreiden laskentamenetelmät sekä 
säännökset, jotka ovat tarpeen takaamaan 
jäsenvaltioiden keräämien tietojen 
paikkansapitävyyden ja luotettavuuden. 
Nämä täytäntöönpanosäännökset 
hyväksytään 139 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

Tämä artikla poistetaan, koska indikaattoriluettelon on sisällyttävä perussäädökseen.

Tarkistus 4724
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
120 artikla

Komission teksti Tarkistus

120 artikla Poistetaan.

Suoritusperusteiseen kehykseen liittyvä 
täytäntöönpanovalta

Komissio antaa suoritusperusteisen 
kehyksen sisältöä koskevia 
täytäntöönpanosäädöksiä. Tällaisiin 
säädöksiin sisällytetään luettelo 
asiayhteysindikaattoreista, muista 
indikaattoreista, joita tarvitaan 
toimintapolitiikan asianmukaiseen 
seurantaan ja arviointiin, 
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indikaattoreiden laskentamenetelmät sekä 
säännökset, jotka ovat tarpeen takaamaan 
jäsenvaltioiden keräämien tietojen 
paikkansapitävyyden ja luotettavuuden. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 139 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Tarkistus 4725
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa suoritusperusteisen 
kehyksen sisältöä koskevia 
täytäntöönpanosäädöksiä. Tällaisiin 
säädöksiin sisällytetään luettelo 
asiayhteysindikaattoreista, muista 
indikaattoreista, joita tarvitaan 
toimintapolitiikan asianmukaiseen 
seurantaan ja arviointiin, indikaattoreiden 
laskentamenetelmät sekä säännökset, jotka 
ovat tarpeen takaamaan jäsenvaltioiden 
keräämien tietojen paikkansapitävyyden ja 
luotettavuuden. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
139 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio antaa suoritusperusteisen 
kehyksen sisältöä koskevia delegoituja 
säädöksiä. Tällaisiin säädöksiin 
sisällytetään luettelo 
asiayhteysindikaattoreista, muista 
indikaattoreista, joita tarvitaan 
toimintapolitiikan asianmukaiseen 
seurantaan ja arviointiin, indikaattoreiden 
laskentamenetelmät sekä säännökset, jotka 
ovat tarpeen takaamaan jäsenvaltioiden 
keräämien tietojen paikkansapitävyyden ja 
luotettavuuden. Nämä delegoidut 
säädökset hyväksytään 138 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 4726
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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Komissio antaa suoritusperusteisen 
kehyksen sisältöä koskevia 
täytäntöönpanosäädöksiä. Tällaisiin 
säädöksiin sisällytetään luettelo 
asiayhteysindikaattoreista, muista 
indikaattoreista, joita tarvitaan 
toimintapolitiikan asianmukaiseen 
seurantaan ja arviointiin, indikaattoreiden 
laskentamenetelmät sekä säännökset, jotka 
ovat tarpeen takaamaan jäsenvaltioiden 
keräämien tietojen paikkansapitävyyden ja 
luotettavuuden. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
139 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio antaa kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
delegoituja säädöksiä, jotka sisältävät 
suoritusperusteista kehystä koskevia 
tarkkoja sääntöjä 138 artiklan mukaisesti. 
Tällaisiin säädöksiin sisällytetään 
indikaattoreiden laskentamenetelmät sekä 
säännökset, jotka ovat tarpeen takaamaan 
jäsenvaltioiden keräämien tietojen 
paikkansapitävyyden ja luotettavuuden.

Or. et

Tarkistus 4727
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
VII osasto – II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VUOTUISET
TULOKSELLISUUSKERTOMUKSET

KOLMEN VUODEN VÄLEIN 
LAADITTAVAT
TULOKSELLISUUSKERTOMUKSET

Or. en

Perustelu

Kuten muidenkin EU:n rahastojen osalta, komissio ehdottaa lainsäädäntöluonnoksessa EU:n 
jäsenvaltioille vuotuista raportointivelvoitetta. En voi hyväksyä tällaista uutta tekijää, koska 
kansalliset ja alueelliset hallinnot eivät kykene keräämään ja käsittelemään tarvittavaa dataa 
vuotuista seurantaa ja vuotuisia tuloksellisuuskertomuksia varten. On helpompi laatia 
kertomuksia kolmen vuoden välein, mikä varmistaisi kertomusten tarkkuuden ja 
uskottavuuden.

Tarkistus 4728
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
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VII osasto – II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VUOTUISET
TULOKSELLISUUSKERTOMUKSET

TULOKSELLISUUSKERTOMUKSET

Or. de

Tarkistus 4729
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuotuiset tuloksellisuuskertomukset Kolmen vuoden välein laadittavat
tuloksellisuuskertomukset

Or. en

Perustelu

Kuten muidenkin EU:n rahastojen osalta, komissio ehdottaa lainsäädäntöluonnoksessa EU:n 
jäsenvaltioille vuotuista raportointivelvoitetta. En voi hyväksyä tällaista uutta tekijää, koska 
kansalliset ja alueelliset hallinnot eivät kykene keräämään ja käsittelemään tarvittavaa dataa 
vuotuista seurantaa ja vuotuisia tuloksellisuuskertomuksia varten. On helpompi laatia 
kertomuksia kolmen vuoden välein, mikä varmistaisi kertomusten tarkkuuden ja 
uskottavuuden.

Tarkistus 4730
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuotuiset tuloksellisuuskertomukset Tuloksellisuuskertomukset

Or. de

Tarkistus 4731
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Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
YMP:n strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus 
kattaa varainhoitovuodet 2021 ja 2022. 
Edellä III osaston II luvussa 
tarkoitettujen suorien tukien osalta 
kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Päivämäärien tulee perustua 
91 artiklassa viitattuun positioon.

Or. et

Tarkistus 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus 
kattaa varainhoitovuodet 2021 ja 2022.
Edellä III osaston II luvussa 
tarkoitettujen suorien tukien osalta 
kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
edellisinä varainhoitovuosina koskeva 
tuloksellisuuskertomus komissiolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026 ja 
2030.

Or. fr
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Perustelu

Tulosperusteisen toimintatavan käyttöönoton on tapahduttava vähitellen. Suoritusperusteisen 
kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin on tärkeä askel, joka takaa YMP:n paremman 
ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman taloudellisia seuraamuksia. Ehdotetaan, 
että tuloksellisuuskertomuksesta tehtäisiin monivuotinen ja että se erotettaisiin vuotuisesta 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelystä (päivämäärän ja sisällön osalta).

Tarkistus 4733
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2025 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus 
kattaa varainhoitovuodet 2021 ja 2022.
Edellä III osaston II luvussa 
tarkoitettujen suorien tukien osalta 
kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
edellisinä varainhoitovuosina koskeva 
monivuotinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2026, 2028 ja 2030.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus noudattaa muutosta, jolla velvollisuus toimittaa vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
korvataan velvollisuudella toimittaa tuloksellisuuden monivuotinen seurantakertomus vuonna 
2026, 2028 ja 2030.

Tarkistus 4734
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti.
Vuonna 2023 toimitettava kertomus 
kattaa varainhoitovuodet 2021 ja 2022.
Edellä III osaston II luvussa 
tarkoitettujen suorien tukien osalta 
kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisten kolmen
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva tuloksellisuuskertomus 
komissiolle ensimmäisenä vuonna
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta ja tämän 
jälkeen kolmen vuoden välein viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta, aina vuoteen 2030 
asti.

Or. en

Perustelu

15. helmikuuta on liian varhain tuloksellisuuskertomukselle. 30. kesäkuuta olisi parempi 
määräaika.

Tarkistus 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2023 – tai vastaavasti 
myöhemmin, jos asetuksen voimaantulo 
myöhästyy – ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, aina 
vuoteen 2030 asti. Vuonna 2023 
toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.
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Or. de

Perustelu

Vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen toimittamisen vuosittainen määräaika 15.2. on liian 
aikainen. Unionin varainhoitovuoden (16.10.–15.10. vuosittain) päättymisen jälkeen aikaa 
jää vain neljä kuukautta, vuodenvaihde mukaan lukien. Tällä hetkellä aikaa on käytettävissä 
kuusi kuukautta. Tässä yhteydessä on muistettava sekin, että vuotuisen kertomuksen 
laatiminen rasittaa entisestään liittovaltiomuotoisia jäsenvaltioita nykyiseen tukikauteen 
verrattuna.

Tarkistus 4736
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman viiden edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2023 – tai vastaavasti 
myöhemmin, jos asetuksen voimaantulo 
myöhästyy – ja tämän jälkeen viiden 
vuoden ajan viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta, aina vuoteen 2030 asti. Vuonna 
2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

Or. de

Perustelu

Vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen toimittamisen vuosittainen määräaika 15.2. on liian 
aikainen. Unionin varainhoitovuoden (16.10.–15.10. vuosittain) päättymisen jälkeen aikaa 
jää vain neljä kuukautta, vuodenvaihde mukaan lukien. Tällä hetkellä aikaa on käytettävissä 
kuusi kuukautta. Tässä yhteydessä on muistettava sekin, että vuotuisen kertomuksen 
laatiminen rasittaa entisestään liittovaltiomuotoisia jäsenvaltioita nykyiseen tukikauteen 
verrattuna.



PE631.988v01-00 168/188 AM\1171755FI.docx

FI

Tarkistus 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle YMP:n strategiasuunnitelman 
edellisen varainhoitovuoden 
täytäntöönpanoa koskeva vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus ottaen huomioon 
sen ulkoiset ja sisäiset vaikutukset
viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2023 ja 
tämän jälkeen vuosittain viimeistään 
15 päivänä helmikuuta, aina vuoteen 2030 
asti. Vuonna 2023 toimitettava kertomus 
kattaa varainhoitovuodet 2021 ja 2022. 
Edellä III osaston II luvussa tarkoitettujen 
suorien tukien osalta kertomus koskee 
ainoastaan varainhoitovuotta 2022.

Or. en

Tarkistus 4738
Sofia Ribeiro

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 202X ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 202X toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 202X ja 202X. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 202X.
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Or. en

Tarkistus 4739
Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
toukokuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
toukokuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

Or. lt

Tarkistus 4740
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2023 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, aina 
vuoteen 2030 asti. Vuonna 2023 
toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.
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Or. hr

Tarkistus 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2025 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
toukokuuta 2025 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
toukokuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon maksujen ja menoselvitysten edellyttämä aika, vuosikertomukselle on 
välttämätöntä asettaa ehdotetut päivämäärät.

Tarkistus 4742
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2025 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2025 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, aina 
vuoteen 2030 asti. Vuonna 2023 
toimitettava kertomus kattaa 
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varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä 
III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

Or. it

Tarkistus 4743
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä III 
osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2023 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, aina 
vuoteen 2030 asti. Vuonna 2023 
toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä III 
osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

Or. en

Tarkistus 4744
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeisessä vuotuisessa
tuloksellisuuskertomuksessa, joka on 
toimitettava viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2030, on oltava yhteenveto 
täytäntöönpanokaudella tehdyistä 
arvioinneista.

2. Viimeisessä monivuotisessa 
tuloksellisuuskertomuksessa, joka on 
toimitettava viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2030, on oltava yhteenveto 
täytäntöönpanokaudella tehdyistä 
arvioinneista.
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Or. fr

Perustelu

Tarkistus on täysin yhdenmukainen esittelijän horisontaaliasetuksessa tekemien ehdotusten 
kanssa ja noudattaa ehdotusta, jolla velvollisuus toimittaa vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
korvataan velvollisuudella toimittaa tuloksellisuuden monivuotinen seurantakertomus vuonna 
2026, 2028 ja 2030.

Tarkistus 4745
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeisessä vuotuisessa
tuloksellisuuskertomuksessa, joka on 
toimitettava viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2030, on oltava yhteenveto 
täytäntöönpanokaudella tehdyistä 
arvioinneista.

2. Viimeisessä kolmivuotisessa
tuloksellisuuskertomuksessa, joka on 
toimitettava viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2030, on oltava yhteenveto 
täytäntöönpanokaudella tehdyistä 
arvioinneista.

Or. en

Tarkistus 4746
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeisessä vuotuisessa 
tuloksellisuuskertomuksessa, joka on 
toimitettava viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2030, on oltava yhteenveto 
täytäntöönpanokaudella tehdyistä 
arvioinneista.

2. Viimeisessä vuotuisessa 
tuloksellisuuskertomuksessa, joka on 
toimitettava viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2030, on oltava yhteenveto 
täytäntöönpanokaudella tehdyistä 
arvioinneista.

Or. en

Tarkistus 4747
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Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeisessä vuotuisessa 
tuloksellisuuskertomuksessa, joka on 
toimitettava viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2030, on oltava yhteenveto 
täytäntöönpanokaudella tehdyistä 
arvioinneista.

2. Viimeisessä 
tuloksellisuuskertomuksessa, joka on 
toimitettava viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2030, on oltava yhteenveto 
täytäntöönpanokaudella tehdyistä 
arvioinneista.

Or. fr

Perustelu

Tulosperusteisen toimintatavan käyttöönoton on tapahduttava vähitellen. Suoritusperusteisen 
kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin on tärkeä askel, joka takaa YMP:n paremman 
ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman taloudellisia seuraamuksia. Ehdotetaan, 
että tuloksellisuuskertomuksesta tehtäisiin monivuotinen ja että se erotettaisiin vuotuisesta 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelystä (päivämäärän ja sisällön osalta).

Tarkistus 4748
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus olisi 
hyväksyttävissä, siinä on oltava kaikki 4, 5 
ja 6 kohdassa vaaditut tiedot. Komissio 
ilmoittaa jäsenvaltiolle hyväksynnän 
epäämisestä 15 työpäivän kuluessa 
vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen 
vastaanottamispäivästä; muussa 
tapauksessa kertomus katsotaan 
hyväksyttäväksi.

3. Jotta vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus olisi 
hyväksyttävissä, siinä on oltava kaikki 4, 5 
ja 6 kohdassa vaaditut tiedot. Komissio 
ilmoittaa jäsenvaltiolle hyväksynnän 
epäämisestä 15 työpäivän kuluessa 
vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen 
vastaanottamispäivästä; muussa 
tapauksessa kertomus katsotaan 
hyväksyttäväksi. Poiketen siitä, mitä 
tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa 
säädetään, tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun toteutuneita tuloksia ja 
tavoitteiden saavuttamisastetta koskevan 
tuloksellisuuskertomuksen määräaikaa 
voidaan pidentää enintään 30 päivään 
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huhtikuuta.

Or. en

Tarkistus 4749
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta vuotuinen
tuloksellisuuskertomus olisi 
hyväksyttävissä, siinä on oltava kaikki 4, 5 
ja 6 kohdassa vaaditut tiedot. Komissio 
ilmoittaa jäsenvaltiolle hyväksynnän 
epäämisestä 15 työpäivän kuluessa 
vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen 
vastaanottamispäivästä; muussa 
tapauksessa kertomus katsotaan 
hyväksyttäväksi.

3. Kolmivuotinen
tuloksellisuuskertomus sisältää kaikki 4, 5 
ja 6 kohdassa vaaditut tiedot. Komissio 
ilmoittaa jäsenvaltiolle 15 työpäivän 
kuluessa kolmivuotisen
tuloksellisuuskertomuksen 
vastaanottamispäivästä, mikäli sillä on 
kertomusta koskevia kysymyksiä. 
Komission ja asianomaisen jäsenvaltion 
on keskusteltava kaikista käsiteltävistä 
aiheista aidosti yhteistyöhön pyrkien.

Or. en

Tarkistus 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta vuotuinen
tuloksellisuuskertomus olisi 
hyväksyttävissä, siinä on oltava kaikki 4, 5 
ja 6 kohdassa vaaditut tiedot. Komissio 
ilmoittaa jäsenvaltiolle hyväksynnän 
epäämisestä 15 työpäivän kuluessa 
vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen 
vastaanottamispäivästä; muussa 
tapauksessa kertomus katsotaan 
hyväksyttäväksi.

3. Jotta tuloksellisuuskertomus olisi 
hyväksyttävissä, siinä on oltava kaikki 4, 5 
ja 6 kohdassa vaaditut tiedot. Komissio 
ilmoittaa jäsenvaltiolle hyväksynnän 
epäämisestä 15 työpäivän kuluessa 
vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen 
vastaanottamispäivästä; muussa 
tapauksessa kertomus katsotaan 
hyväksyttäväksi.
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Or. fr

Perustelu

Tulosperusteisen toimintatavan käyttöönoton on tapahduttava vähitellen. Suoritusperusteisen 
kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin on tärkeä askel, joka takaa YMP:n paremman 
ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman taloudellisia seuraamuksia. Ehdotetaan, 
että tuloksellisuuskertomuksesta tehtäisiin monivuotinen ja se erotettaisiin vuotuisesta 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelystä (päivämäärän ja sisällön osalta).

Tarkistus 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa 
esitetään keskeiset laadulliset ja määrälliset 
tiedot YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta taloudellisina tietoina ja 
suhteessa tuotos- ja tulosindikaattoreihin 
sekä 118 artiklan toisen kohdan 
mukaisesti. Niissä on myös tietoa 
tuotoksista, toteutuneista menoista,
tuloksista ja tavoitteiden 
saavuttamisasteesta.

Tuloksellisuuskertomuksissa esitetään 
keskeiset laadulliset ja määrälliset tiedot 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta taloudellisina tietoina ja 
118 artiklan toisen kohdan mukaisesti. 
Niissä on myös tietoa tuloksista ja 
tavoitteiden saavuttamisasteesta.

Or. fr

Perustelu

Tulosperusteisen toimintatavan käyttöönoton on tapahduttava vähitellen. Suoritusperusteisen 
kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin on tärkeä askel, joka takaa YMP:n paremman 
ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman taloudellisia seuraamuksia. Ehdotetaan, 
että tuloksellisuuskertomuksesta tehtäisiin monivuotinen ja että se erotettaisiin vuotuisesta 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelystä (päivämäärän ja sisällön osalta).

Tarkistus 4752
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa 
esitetään keskeiset laadulliset ja 
määrälliset tiedot YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta 
taloudellisina tietoina ja suhteessa tuotos-
ja tulosindikaattoreihin sekä 118 artiklan 
toisen kohdan mukaisesti. Niissä on myös 
tietoa tuotoksista, toteutuneista menoista,
tuloksista ja tavoitteiden 
saavuttamisasteesta.

Kolmivuotisissa
tuloksellisuuskertomuksissa esitetään 
tiedot YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta taloudellisina tietoina ja 
suhteessa tuotos- ja tulosindikaattoreihin 
sekä 118 artiklan toisen kohdan mukaisesti. 
Niissä on myös tietoa tuotoksista, menoista 
ja tuloksista.

Or. en

Tarkistus 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa 
esitetään keskeiset laadulliset ja määrälliset 
tiedot YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta taloudellisina tietoina ja 
suhteessa tuotos- ja tulosindikaattoreihin
sekä 118 artiklan toisen kohdan mukaisesti. 
Niissä on myös tietoa tuotoksista, 
toteutuneista menoista, tuloksista ja 
tavoitteiden saavuttamisasteesta.

Vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa 
esitetään keskeiset laadulliset ja määrälliset 
tiedot YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta taloudellisina tietoina ja 
suhteessa tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreihin sekä 118 artiklan 
toisen kohdan mukaisesti. Niissä on myös 
tietoa tuotoksista ja vaikutuksista, 
toteutuneista menoista, tuloksista ja 
tavoitteiden saavuttamisasteesta.

Or. en

Tarkistus 4754
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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Vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa 
esitetään keskeiset laadulliset ja määrälliset 
tiedot YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta taloudellisina tietoina ja 
suhteessa tuotos- ja tulosindikaattoreihin 
sekä 118 artiklan toisen kohdan mukaisesti. 
Niissä on myös oltava tietoa toteutuneista 
tuotoksista, toteutuneista menoista, 
toteutuneista tuloksista ja tavoitteiden 
saavuttamisasteesta.

Tuloksellisuuskertomuksissa esitetään 
keskeiset laadulliset ja määrälliset tiedot 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta taloudellisina tietoina ja 
suhteessa tuotos- ja tulosindikaattoreihin 
sekä 118 artiklan toisen kohdan mukaisesti. 
Niissä on myös oltava tietoa toteutuneista 
tuotoksista, toteutuneista menoista, 
toteutuneista tuloksista ja tavoitteiden 
saavuttamisasteesta.

Or. de

Tarkistus 4755
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat tukitoimityypit, joihin 
ei sovelleta tämän asetuksen 89 artiklaa, 
ja jos toteutunut tuotos ja toteutunut 
menosuhde poikkeavat 50 prosenttia 
suunnitellusta vuotuisesta tuotoksesta ja 
menosuhteesta, jäsenvaltion on esitettävä 
perustelut tälle poikkeamalle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimus ei edistäisi EU:n tavoitteiden pehmeää toteutusta, joten se on poistettava.

Tarkistus 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat tukitoimityypit, joihin 
ei sovelleta tämän asetuksen 89 artiklaa, 
ja jos toteutunut tuotos ja toteutunut 

Poistetaan.
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menosuhde poikkeavat 50 prosenttia 
suunnitellusta vuotuisesta tuotoksesta ja 
menosuhteesta, jäsenvaltion on esitettävä 
perustelut tälle poikkeamalle.

Or. fr

Perustelu

Tulosperusteisen toimintatavan käyttöönoton on tapahduttava vähitellen. Suoritusperusteisen 
kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin on tärkeä askel, joka takaa YMP:n paremman 
ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman taloudellisia seuraamuksia. Ehdotetaan, 
että tuloksellisuuskertomuksesta tehtäisiin monivuotinen ja että se erotettaisiin vuotuisesta 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelystä (päivämäärän ja sisällön osalta).

Tarkistus 4757
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat tukitoimityypit, joihin 
ei sovelleta tämän asetuksen 89 artiklaa, 
ja jos toteutunut tuotos ja toteutunut 
menosuhde poikkeavat 50 prosenttia 
suunnitellusta vuotuisesta tuotoksesta ja 
menosuhteesta, jäsenvaltion on esitettävä 
perustelut tälle poikkeamalle.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on täysin yhdenmukainen esittelijän horisontaaliasetuksessa tekemien ehdotusten 
kanssa ja noudattaa ehdotusta, jolla velvollisuus toimittaa vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
korvataan velvollisuudella toimittaa tuloksellisuuden monivuotinen seurantakertomus vuonna 
2026, 2028 ja 2030.

Tarkistus 4758
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat tukitoimityypit, joihin 
ei sovelleta tämän asetuksen 89 artiklaa, 
ja jos toteutunut tuotos ja toteutunut 
menosuhde poikkeavat 50 prosenttia 
suunnitellusta vuotuisesta tuotoksesta ja 
menosuhteesta, jäsenvaltion on esitettävä 
perustelut tälle poikkeamalle.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat tukitoimityypit, joihin 
ei sovelleta tämän asetuksen 89 artiklaa, ja 
jos toteutunut tuotos ja toteutunut 
menosuhde poikkeavat 50 prosenttia 
suunnitellusta vuotuisesta tuotoksesta ja 
menosuhteesta, jäsenvaltion on esitettävä 
perustelut tälle poikkeamalle.

Kun kyseessä ovat tukitoimityypit, joihin 
ei sovelleta tämän asetuksen 89 artiklaa, ja 
jos toteutunut tuotos ja toteutunut 
menosuhde poikkeavat 33 prosenttia 
suunnitellusta vuotuisesta tuotoksesta ja 
menosuhteesta, jäsenvaltion on esitettävä 
perustelut tälle poikkeamalle.

Or. en

Perustelu

Tarkastuksia on ehdotettu pidettäväksi kahden vuoden välein, ja kestäisi vuoden havaita 
epäselvyydet, neuvotella niistä jäsenvaltion kanssa, tehdä korjauksia toimintasuunnitelmaan 
ja toteuttaa ne, joten 50 prosentin poikkeama arvioitujen/maksettujen ja todellisten tuotosten 
välillä on liian suuri, koska puolet EU:n menoista jäisi velaksi. Rajaamme tämän 
kolmannekseen.

Tarkistus 4760
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Toimitettujen tietojen on koskettava 
indikaattorien saavutettuja arvoja osittain 
tai kokonaan täytäntöönpannuissa 
tukitoimissa. Niissä on esitettävä myös 
yhteenveto edellisen varainhoitovuoden 
aikana täytäntöönpannun YMP:n 
strategiasuunnitelman tilanteesta ja 
toteuttamiseen liittyvistä ongelmista 
erityisesti välitavoitteisiin 
pääsemättömyyden osalta, mainiten 
ongelmien syyt ja tapauksen mukaan 
kuvaten toteutetut toimenpiteet.

5. Toimitettujen tietojen on koskettava 
indikaattorien saavutettuja arvoja osittain 
tai kokonaan täytäntöönpannuissa 
tukitoimissa. Niissä on esitettävä myös 
yhteenveto edellisen varainhoitovuoden 
aikana täytäntöönpannun YMP:n 
strategiasuunnitelman tilanteesta ja 
toteuttamiseen liittyvistä ongelmista.

Or. en

Tarkistus 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimitettujen tietojen on koskettava 
indikaattorien saavutettuja arvoja osittain 
tai kokonaan täytäntöönpannuissa 
tukitoimissa. Niissä on esitettävä myös 
yhteenveto edellisen varainhoitovuoden 
aikana täytäntöönpannun YMP:n 
strategiasuunnitelman tilanteesta ja 
toteuttamiseen liittyvistä ongelmista 
erityisesti välitavoitteisiin 
pääsemättömyyden osalta, mainiten 
ongelmien syyt ja tapauksen mukaan 
kuvaten toteutetut toimenpiteet.

5. Toimitettujen tietojen on koskettava 
indikaattorien saavutettuja arvoja osittain 
tai kokonaan täytäntöönpannuissa 
tukitoimissa. Niissä on esitettävä myös 
yhteenveto YMP:n strategiasuunnitelman 
tilanteesta ja toteuttamiseen liittyvistä 
ongelmista erityisesti välitavoitteisiin 
pääsemättömyyden osalta, mainiten 
ongelmien syyt ja tapauksen mukaan 
kuvaten toteutetut toimenpiteet.

Or. fr

Perustelu

Tulosperusteisen toimintatavan käyttöönoton on tapahduttava vähitellen. Suoritusperusteisen 
kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin on tärkeä askel, joka takaa YMP:n paremman 
ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman taloudellisia seuraamuksia. Ehdotetaan, 
että tuloksellisuuskertomuksesta tehtäisiin monivuotinen ja että se erotettaisiin vuotuisesta 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelystä (päivämäärän ja sisällön osalta).
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Tarkistus 4762
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimitettujen tietojen on koskettava 
indikaattorien saavutettuja arvoja osittain 
tai kokonaan täytäntöönpannuissa 
tukitoimissa. Niissä on esitettävä myös 
yhteenveto edellisen varainhoitovuoden 
aikana täytäntöönpannun YMP:n 
strategiasuunnitelman tilanteesta ja 
toteuttamiseen liittyvistä ongelmista 
erityisesti välitavoitteisiin 
pääsemättömyyden osalta, mainiten 
ongelmien syyt ja tapauksen mukaan 
kuvaten toteutetut toimenpiteet.

5. Toimitettujen tietojen on koskettava 
indikaattorien saavutettuja arvoja osittain 
tai kokonaan täytäntöönpannuissa 
tukitoimissa. Niissä on esitettävä myös 
yhteenveto YMP:n strategiasuunnitelman 
tilanteesta ja toteuttamiseen liittyvistä 
ongelmista erityisesti välitavoitteisiin 
pääsemättömyyden osalta, mainiten 
ongelmien syyt ja tapauksen mukaan 
kuvaten toteutetut toimenpiteet.

Or. fr

Perustelu

Tämä artiklan muiden muutosten seurauksena tehty tarkistus on puhtaasti kielellinen.

Tarkistus 4763
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio toteuttaa vuotuisen 
tuloksellisuuden tarkastelun ja asetuksen 
(EU) [horisontaaliasetus] [52] artiklassa 
tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn 
niiden tietojen perusteella, jotka on 
esitetty vuotuisissa 
tuloksellisuuskertomuksissa.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 4764
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio toteuttaa vuotuisen 
tuloksellisuuden tarkastelun ja asetuksen 
(EU) [horisontaaliasetus] [52] artiklassa 
tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn 
niiden tietojen perusteella, jotka on 
esitetty vuotuisissa 
tuloksellisuuskertomuksissa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tulosperusteisen toimintatavan käyttöönoton on tapahduttava vähitellen. Suoritusperusteisen 
kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin on tärkeä askel, joka takaa YMP:n paremman 
ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman taloudellisia seuraamuksia. Ehdotetaan, 
että tuloksellisuuskertomuksesta tehtäisiin monivuotinen ja että se erotettaisiin vuotuisesta 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelystä (päivämäärän ja sisällön osalta).

Tarkistus 4765
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio toteuttaa vuotuisen
tuloksellisuuden tarkastelun ja asetuksen 
(EU) [horisontaaliasetus] [52] artiklassa 
tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn
niiden tietojen perusteella, jotka on esitetty 
vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa.

7. Komissio toteuttaa monivuotisen 
tuloksellisuuden tarkastelun niiden tietojen 
perusteella, jotka on esitetty 
monivuotisissa 
tuloksellisuuskertomuksissa, ja voi esittää 
monivuotisista 
tuloksellisuuskertomuksista 
huomautuksia kuukauden kuluessa 
kertomusten esittämisestä.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus on täysin yhdenmukainen esittelijän horisontaaliasetuksessa tekemien ehdotusten 
kanssa ja noudattaa ehdotusta, jolla velvollisuus toimittaa vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
korvataan velvollisuudella toimittaa tuloksellisuuden monivuotinen seurantakertomus vuonna 
2026, 2028 ja 2030.

Tarkistus 4766
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio toteuttaa vuotuisen
tuloksellisuuden tarkastelun ja asetuksen 
(EU) [horisontaaliasetus] [52] artiklassa 
tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn 
niiden tietojen perusteella, jotka on esitetty 
vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa.

7. Komissio toteuttaa tuloksellisuuden 
tarkastelun ja asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] [52] artiklassa 
tarkoitetun tuloksellisuuden tarkastamis- ja 
hyväksymismenettelyn niiden tietojen 
perusteella, jotka on esitetty 
tuloksellisuuskertomuksissa.

Or. de

Tarkistus 4767
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio toteuttaa vuotuisen
tuloksellisuuden tarkastelun ja asetuksen 
(EU) [horisontaaliasetus] [52] artiklassa 
tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn 
niiden tietojen perusteella, jotka on esitetty 
vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa.

7. Komissio toteuttaa tuloksellisuuden 
tarkastelun ja asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] [52] artiklassa 
tarkoitetun tuloksellisuuden tarkastamis- ja 
hyväksymismenettelyn niiden tietojen 
perusteella, jotka on esitetty 
tuloksellisuuskertomuksissa.

Or. en
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Perustelu

Kuten muidenkin EU:n rahastojen osalta, komissio ehdottaa lainsäädäntöluonnoksessa EU:n 
jäsenvaltioille vuotuista raportointivelvoitetta. En voi hyväksyä tällaista uutta tekijää, koska 
kansalliset ja alueelliset hallinnot eivät kykene keräämään ja käsittelemään tarvittavaa dataa 
vuotuista seurantaa ja vuotuisia tuloksellisuuskertomuksia varten. On helpompi laatia 
kertomuksia kolmen vuoden välein, mikä varmistaisi kertomusten tarkkuuden ja 
uskottavuuden.

Tarkistus 4768
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vuotuisessa tuloksellisuuden 
tarkastelussa komissio voi esittää 
vuotuisista tuloksellisuuskertomuksista 
huomautuksia kuukauden kuluessa 
kertomusten esittämisestä. Jos komissio ei 
esitä huomautuksia tässä määräajassa, 
kertomus katsotaan hyväksytyksi.

Poistetaan.

Komission määräaikojen laskentaa 
koskevaa 108 artiklaa sovelletaan 
soveltuvin osin.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus pyrkii olemaan yhdenmukainen horisontaalisessa asetuksessa tehtyjen ehdotusten 
kanssa, jotka koskevat tuloksellisuuden monivuotiseen seurantaan liittyvien taloudellisten 
seuraamusten poistamista. Tulosperusteisen toimintatavan käyttöönoton on tapahduttava 
vähitellen ja suoritusperusteisen kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin on tärkeä 
askel, joka takaa YMP:n paremman ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman 
taloudellisia seuraamuksia.

Tarkistus 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Vuotuisessa tuloksellisuuden 
tarkastelussa komissio voi esittää 
vuotuisista tuloksellisuuskertomuksista 
huomautuksia kuukauden kuluessa 
kertomusten esittämisestä. Jos komissio ei 
esitä huomautuksia tässä määräajassa, 
kertomus katsotaan hyväksytyksi.

Poistetaan.

Komission määräaikojen laskentaa 
koskevaa 108 artiklaa sovelletaan 
soveltuvin osin.

Or. fr

Perustelu

Tulosperusteisen toimintatavan käyttöönoton on tapahduttava vähitellen. Suoritusperusteisen 
kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin on tärkeä askel, joka takaa YMP:n paremman 
ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman taloudellisia seuraamuksia. Ehdotetaan, 
että tuloksellisuuskertomuksesta tehtäisiin monivuotinen ja että se erotettaisiin vuotuisesta 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelystä (päivämäärän ja sisällön osalta).

Tarkistus 4770
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuisessa tuloksellisuuden tarkastelussa 
komissio voi esittää vuotuisista 
tuloksellisuuskertomuksista huomautuksia 
kuukauden kuluessa kertomusten 
esittämisestä. Jos komissio ei esitä 
huomautuksia tässä määräajassa, kertomus 
katsotaan hyväksytyksi.

Vuotuisessa tuloksellisuuden tarkastelussa 
komissio voi esittää vuotuisista 
tuloksellisuuskertomuksista huomautuksia 
kuukauden kuluessa täydellisten
kertomusten esittämisestä. Jos komissio ei 
esitä huomautuksia tässä määräajassa, 
kertomus katsotaan hyväksytyksi.

Or. en

Tarkistus 4771
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
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121 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuisessa tuloksellisuuden tarkastelussa 
komissio voi esittää vuotuisista 
tuloksellisuuskertomuksista huomautuksia 
kuukauden kuluessa kertomusten 
esittämisestä. Jos komissio ei esitä 
huomautuksia tässä määräajassa, kertomus 
katsotaan hyväksytyksi.

Tuloksellisuuden tarkastelussa komissio 
voi esittää vuotuisista 
tuloksellisuuskertomuksista huomautuksia 
enintään kuukauden kuluessa kertomusten 
esittämisestä. Jos komissio ei esitä 
huomautuksia tässä määräajassa, kertomus 
katsotaan hyväksytyksi.

Or. en

Tarkistus 4772
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuisessa tuloksellisuuden tarkastelussa 
komissio voi esittää vuotuisista 
tuloksellisuuskertomuksista huomautuksia 
kuukauden kuluessa kertomusten 
esittämisestä. Jos komissio ei esitä 
huomautuksia tässä määräajassa, kertomus 
katsotaan hyväksytyksi.

Tuloksellisuuden tarkastelussa komissio 
voi esittää vuotuisista 
tuloksellisuuskertomuksista huomautuksia 
kuukauden kuluessa kertomusten 
esittämisestä. Jos komissio ei esitä 
huomautuksia tässä määräajassa, kertomus 
katsotaan hyväksytyksi.

Or. de

Tarkistus 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos yhden tai useamman 
tulosindikaattorin ilmoitettu arvo osoittaa, 
että välitavoitteesta ollaan yli 
25 prosenttia jäljessä asianomaisen 
raportointivuoden osalta, komissio voi 
pyytää jäsenvaltiota toimittamaan 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 39 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
toimintasuunnitelman, jossa kuvataan 

Poistetaan.
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suunnitellut korjaavat toimet ja 
suunniteltu aikataulu.

Or. fr

Perustelu

Tulosperusteisen toimintatavan käyttöönoton on tapahduttava vähitellen. Suoritusperusteisen 
kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin on tärkeä askel, joka takaa YMP:n paremman 
ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman taloudellisia seuraamuksia. Ehdotetaan, 
että tuloksellisuuskertomuksesta tehtäisiin monivuotinen ja että se erotettaisiin vuotuisesta 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelystä (päivämäärän ja sisällön osalta).

Tarkistus 4774
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos yhden tai useamman 
tulosindikaattorin ilmoitettu arvo osoittaa, 
että välitavoitteesta ollaan yli 
25 prosenttia jäljessä asianomaisen 
raportointivuoden osalta, komissio voi 
pyytää jäsenvaltiota toimittamaan 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 39 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
toimintasuunnitelman, jossa kuvataan 
suunnitellut korjaavat toimet ja 
suunniteltu aikataulu.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus pyrkii olemaan yhdenmukainen horisontaalisessa asetuksessa tehtyjen ehdotusten 
kanssa, jotka koskevat tuloksellisuuden monivuotiseen seurantaan liittyvien taloudellisten 
seuraamusten poistamista. Suoritusperusteisen kehyksen laajentaminen ensimmäiseen pilariin 
on tärkeä askel, joka takaa YMP:n paremman ohjauksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
ilman taloudellisia seuraamuksia.

Tarkistus 4775
Miguel Viegas

Ehdotus asetukseksi
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121 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos yhden tai useamman 
tulosindikaattorin ilmoitettu arvo osoittaa, 
että välitavoitteesta ollaan yli 
25 prosenttia jäljessä asianomaisen 
raportointivuoden osalta, komissio voi 
pyytää jäsenvaltiota toimittamaan 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 
39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
toimintasuunnitelman, jossa kuvataan 
suunnitellut korjaavat toimet ja 
suunniteltu aikataulu.

Poistetaan.

Or. pt
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