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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.
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torjunta-aineiden ja mikrobilääkkeiden 
käytön ja riskien sekä ravinnehävikin 
merkittävästä ja jatkuvasta 
vähentämisestä sekä luonnonmukaisesti 
viljellyn maatalousmaan ja 
maisemapiirteiltään hyvin monimuotoisen 
maatalousmaan merkittävästä 
lisäämisestä.
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