
AM\1215927FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.10.2020 A8-0200/987

Tarkistus 987
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Heti kun kaikki kansalliset YMP:n 
strategiasuunnitelmat on hyväksytty, 
komissio teettää riippumattoman 
arvioinnin niiden odotetuista 
kokonaisvaikutuksista. Jos tämä analyysi 
osoittaa, että yhteiset ponnistelut ovat 
riittämättömiä suhteessa Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
kunnianhimoiseen tavoitteeseen, komissio 
ryhtyy asianmukaisiin toimiin, joihin voi 
kuulua jäsenvaltioiden pyytäminen 
muuttamaan YMP:n 
strategiasuunnitelmia tai tarkistusten 
esittäminen tähän asetukseen.
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15.10.2020 A8-0200/988

Tarkistus 988
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio suorittaa väliarvioinnin, 
jossa tarkastellaan maataloustukirahaston 
ja maaseuturahaston vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, asiaankuuluvuutta, 
johdonmukaisuutta ja unionin tasolla 
saatavaa lisäarvoa viimeistään kolmannen 
vuoden lopussa YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanon 
käynnistyttyä ottaen huomioon liitteessä I 
vahvistetut indikaattorit. Komissio voi 
käyttää kaikkea jo saatavilla olevaa 
asiaankuuluvaa tietoa [uuden 
varainhoitoasetuksen] [128] artiklan 
mukaisesti.

2. Komissio suorittaa ja julkaisee 
väliarvioinnin, jossa tarkastellaan 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
asiaankuuluvuutta, johdonmukaisuutta ja 
unionin tasolla saatavaa lisäarvoa 
viimeistään kolmannen vuoden lopussa 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanon käynnistyttyä ottaen 
huomioon liitteessä I vahvistetut 
indikaattorit. Komissio voi käyttää kaikkea 
jo saatavilla olevaa asiaankuuluvaa tietoa 
[uuden varainhoitoasetuksen] [128] 
artiklan mukaisesti. Jos väliarvioinnissa 
käy ilmi, että yhteiset ponnistelut ovat 
riittämättömiä suhteessa Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja unionin 
ympäristö- ja ilmastolainsäädännön 
kunnianhimoisiin tavoitteisiin, komissio 
antaa jäsenvaltioille suosituksia sen 
varmistamiseksi, että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja liitteessä XI 
mainitun lainsäädännön tavoitteet 
saavutetaan. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
vuotuisessa 
tuloksellisuuskertomuksessaan, miten 
suositukset on otettu huomioon tai miksi 
suosituksia tai osaa niistä ei ole otettu 
huomioon.
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15.10.2020 A8-0200/989

Tarkistus 989
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Ehdotus asetukseksi
129 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiayhteysindikaattoreihin ja 
vaikutusindikaattoreihin tarvittavat tiedot 
on saatava ensi sijassa vakiintuneista 
tietolähteistä, kuten maatalouden 
kirjanpidon tietoverkosta ja Eurostatista. 
Jos näitä indikaattoreita koskevia tietoja ei 
ole saatavilla tai ne eivät ole täydellisiä, 
puutteita käsitellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/200940 nojalla perustetun 
Euroopan tilasto-ohjelman, maatalouden 
kirjanpidon tietoverkkoa koskevan 
oikeudellisen kehyksen tai muiden tietojen 
toimittajien, kuten Yhteisen 
tutkimuskeskuksen ja Euroopan 
ympäristökeskuksen kanssa tehtyjen 
virallisten sopimusten yhteydessä.

2. Asiayhteysindikaattoreihin ja 
vaikutusindikaattoreihin tarvittavat tiedot 
on saatava ensi sijassa vakiintuneista 
tietolähteistä, kuten maatalouden 
kirjanpidon tietoverkosta ja Eurostatista. 
Jos näitä indikaattoreita koskevia tietoja ei 
ole saatavilla tai ne eivät ole täydellisiä, 
komissio ja jäsenvaltio käsittelevät 
yhdessä puutteita Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/200940 
nojalla perustetun Euroopan tilasto-
ohjelman, maatalouden kirjanpidon 
tietoverkkoa koskevan oikeudellisen 
kehyksen tai muiden tietojen toimittajien, 
kuten Yhteisen tutkimuskeskuksen ja 
Euroopan ympäristökeskuksen kanssa 
tehtyjen virallisten sopimusten yhteydessä.

_________________ _________________
40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 
tilastoista sekä salassapidettävien 
tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 
yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 
yhteisön tilastoista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 
yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean 
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 
89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 
tilastoista sekä salassapidettävien 
tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 
yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 
yhteisön tilastoista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 
yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean 
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 
89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 
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