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Изменение 987
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Веднага след като бъдат 
одобрени всички национални 
стратегически планове по ОСП, 
Европейската комисия ще възложи 
независима оценка на съвкупното им 
очаквано въздействие. Ако този 
анализ покаже недостатъчни 
съвместни усилия във връзка с 
амбицията на Европейския зелен 
пакт, Европейската комисия ще 
предприеме подходящи действия, 
които могат да включват искане към 
държавите членки да изменят 
стратегическите планове по ОСП или 
внасяне на изменения в настоящия 
регламент.
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Изменение 988
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва междинна 
оценка на ефективността, ефикасността, 
целесъобразността, последователността 
и добавената стойност от Съюза по 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР до края на третата 
година след началото на изпълнението 
на стратегическите планове по ОСП, 
като се отчитат показателите, 
установени в приложение I. Комисията 
може да използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от [новия Финансов регламент].

2. Комисията извършва и 
оповестява публично междинна оценка 
на ефективността, ефикасността, 
целесъобразността, последователността 
и добавената стойност от Съюза по 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР до края на третата 
година след началото на изпълнението 
на стратегическите планове по ОСП, 
като се отчитат показателите, 
установени в приложение I. Комисията 
може да използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от [новия Финансов регламент]. 
Ако междинната оценка покаже 
недостатъчни съвместни усилия във 
връзка с амбицията на Европейския 
зелен пакт и законодателството на 
Съюза в областта на околната среда 
и климата, Европейската комисия ще 
отправи препоръки към държавите 
членки, за да се гарантира 
постигането на целите на 
Европейския зелен пакт и на 
законодателството, посочено в 
приложение XI. В своя годишен доклад 
за качеството на изпълнението 
държавите членки посочват по какъв 
начин са били взети предвид 
препоръките или причините да не 
бъдат взети под внимание 
препоръките или част от тях.
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Изменение 989
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 129 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, необходими за 
контекста, и показателите за 
въздействието произлизат предимно от 
установени източници на данни, като 
системата за земеделска счетоводна 
информация и Евростат. Когато няма 
данни за тези показатели или те не са 
пълни, тези липса се запълва в рамките 
на Европейската статистическа 
програма, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 223/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета40, на нормативната уредба, 
уреждаща въпросите на системата за 
земеделска счетоводна информация или 
чрез официални споразумения с други 
доставчици на данни, като например 
Съвместния изследователски център и 
Европейската агенция за околната 
среда.

2. Данните, необходими за 
контекста, и показателите за 
въздействието произлизат предимно от 
установени източници на данни, като 
системата за земеделска счетоводна 
информация и Евростат. Когато няма 
данни за тези показатели или те не са 
пълни, тези липса се запълва съвместно 
от Европейската комисия и 
държавата членка в рамките на 
Европейската статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕО) № 223/2009 
на Европейския парламент и на 
Съвета40, на нормативната уредба, 
уреждаща въпросите на системата за 
земеделска счетоводна информация или 
чрез официални споразумения с други 
доставчици на данни, като например 
Съвместния изследователски център и 
Европейската агенция за околната 
среда.

_________________ _________________
40 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 година относно 
европейската статистика и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 
за предоставянето на поверителна 
статистическа информация на 
Статистическата служба на 
Европейските общности, на Регламент 

40 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 година относно 
европейската статистика и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 
за предоставянето на поверителна 
статистическа информация на 
Статистическата служба на 
Европейските общности, на Регламент 
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(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 
статистиката на Общността и на 
Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 
Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските 
общност (ОВ L 87, 31.3.2009 г., 
стр. 164).

(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 
статистиката на Общността и на 
Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 
Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските 
общност (ОВ L 87, 31.3.2009 г., 
стр. 164).
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