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HR Ujedinjena u raznolikosti HR

15.10.2020 A8-0199/299

Amandman 299
Tilly Metz
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0199/2019
Ulrike Müller
Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(49) U Komunikaciji Komisije pod 
nazivom „Budućnost hrane i 
poljoprivrede” utvrđeno je da se 
poticanjem brige za okoliš i mjera u 
području klime te pridonošenjem 
postizanju okolišnih i klimatskih ciljeva 
Unije strateški usmjerava budući ZPP. 
Stoga je razmjena podataka sustava 
identifikacije zemljišnih parcela i drugih 
podataka integriranog administrativnog i 
kontrolnog sustava postala nužna za 
okolišne i klimatske ciljeve na nacionalnoj 
razini i razini Unije. Zato je potrebno 
predvidjeti odredbu o razmjeni podataka 
prikupljenih u okviru integriranog sustava, 
koji su relevantni za okolišne i klimatske 
ciljeve, između javnih tijela država članica 
i institucija i tijela Unije. Kako bi se 
povećala učinkovitost uporabe podataka 
dostupnih različitim javnim tijelima za 
izradu europske statistike, trebalo bi 
predvidjeti i obvezu osiguravanja u 
statističke svrhe dostupnosti podataka iz 
integriranog sustava tijelima koja su dio 
Europskog statističkog sustava.

(49) U komunikacijama Komisije pod 
nazivom „Budućnost hrane i 
poljoprivrede”, „Europski zeleni plan”, 
„Strategija ‘od polja do stola’ za 
pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv 
prehrambeni sustav” te „Strategija EU-a 
za bioraznolikost do 2030.” utvrđeno je da 
se poticanjem brige za okoliš i mjera u 
području klime te pridonošenjem 
postizanju okolišnih i ciljeva i ciljnih 
vrijednosti Unije strateški usmjerava 
budući ZPP. Stoga je razmjena podataka 
sustava identifikacije zemljišnih parcela i 
drugih podataka integriranog 
administrativnog i kontrolnog sustava 
postala nužna za okolišne i klimatske 
ciljeve na nacionalnoj razini i razini Unije. 
Zato je potrebno predvidjeti odredbu o 
razmjeni podataka prikupljenih u okviru 
integriranog sustava, koji su relevantni za 
okolišne i klimatske ciljeve, između javnih 
tijela država članica i institucija i tijela 
Unije. Kako bi se povećala učinkovitost 
uporabe podataka dostupnih različitim 
javnim tijelima za izradu europske 
statistike, trebalo bi predvidjeti i obvezu 
osiguravanja u statističke svrhe dostupnosti 
podataka iz integriranog sustava tijelima 
koja su dio Europskog statističkog sustava.
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Amandman 300
Tilly Metz
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0199/2019
Ulrike Müller
Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c a) „pokazatelj učinka” znači 
pokazatelj učinka kako je definiran 
člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe 
(EU) …/…[Uredba o zajedničkim 
odredbama].
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15.10.2020 A8-0199/301

Amandman 301
Tilly Metz
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0199/2019
Ulrike Müller
Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3 a. Osoba nadležna za akreditiranu 
agenciju za plaćanje izrađuje izvješće o 
uspješnosti i podnosi ga Komisiji, uz 
upotrebu podataka iz članka 129., 
uzimajući u obzir napredak ostvaren 
prema postizanju ciljeva i ciljnih 
vrijednosti povezanih sa zelenim planom, 
kako su utvrđeni u nacionalnom 
strateškom planu u okviru ZPP-a, 
uključujući izvješća o pokazateljima 
učinka do 15. travnja druge kalendarske 
godine nakon … [datum stupanja na 
snagu ove Uredbe] i svake dvije godine 
nakon toga.
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Amandman 302
Tilly Metz
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0199/2019
Ulrike Müller
Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d a) je li točno izvješće za praćenje 
uspješnosti u višegodišnjem razdoblju iz 
članaka 115. i 121. Uredbe (EU) …/… 
[Uredba o strateškim planovima u okviru 
ZPP-a], u kojem se u obzir uzimaju 
provedene mjere i postignuti napredak u 
pogledu ostvarenja ciljeva i ciljnih 
vrijednosti povezanih sa zelenim planom, 
kako je navedeno u nacionalnom 
strateškom planu u okviru ZPP-a;
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15.10.2020 A8-0199/303

Amandman 303
Tilly Metz
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0199/2019
Ulrike Müller
Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Tijelo za ovjeravanje ima potrebnu 
tehničku stručnost. U svojem je djelovanju 
neovisno o agenciji za plaćanja i o 
koordinacijskom tijelu, kao i o tijelu koje 
je akreditiralo to agenciju i tijela 
odgovorna za provedbu i nadzor ZPP-a.

2. Tijelo za ovjeravanje ima potrebnu 
tehničku stručnost u pogledu financijskog 
upravljanja i u pogledu ocjenjivanja 
predviđenih ciljeva intervencija te 
plaćanja kojima se nagrađuje javna 
dobra. Svi podaci i informacije koji se 
upotrebljavaju kako bi se tijelima za 
ovjeravanje omogućilo da pruže jamstvo 
da se ciljevi i ciljne vrijednosti ZPP-a 
zaista ispunjavaju, kao i oni podaci i 
informacije na kojima se temelje 
donesene pretpostavke stavljaju se na 
raspolaganje na transparentan način, 
utemeljeni su na dokazima, a treće strane 
mogu ih provjeriti. U svojem je djelovanju 
neovisno o agenciji za plaćanja i o 
koordinacijskom tijelu, kao i o tijelu koje 
je akreditiralo to agenciju i tijela 
odgovorna za provedbu i nadzor ZPP-a.
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