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15.10.2020 A8-0200/987

Τροπολογία 987
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Μόλις εγκριθούν όλα τα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθέσει 
ανεξάρτητη αξιολόγηση του συνολικού 
αναμενόμενου αντικτύπου τους. Εάν η εν 
λόγω ανάλυση αποκαλύψει ανεπαρκή 
κοινή προσπάθεια σε σχέση με τη 
φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
αναλάβει κατάλληλη δράση, η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει την υποβολή 
αιτήματος στα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ ή την κατάθεση τροπολογιών στον 
παρόντα κανονισμό.
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15.10.2020 A8-0200/988

Τροπολογία 988
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του τρίτου έτους 
μετά την έναρξη εφαρμογής των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού].

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί και 
δημοσιοποιεί ενδιάμεση αξιολόγηση για 
να εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή 
και την προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και 
του ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του τρίτου 
έτους μετά την έναρξη εφαρμογής των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού]. 
Εάν η ενδιάμεση αξιολόγηση αποκαλύψει 
ανεπαρκή κοινή προσπάθεια σε σχέση με 
τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής νομοθεσίας της Ένωσης, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη για να 
διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
της νομοθεσίας που παρατίθεται στο 
Παράρτημα XI. Στην ετήσια έκθεση 
επιδόσεων τους, τα κράτη μέλη 
αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο 
ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις ή το 
σκεπτικό για τη μη εφαρμογή των 
συστάσεων ή μέρους αυτών.
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15.10.2020 A8-0200/989

Τροπολογία 989
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα δεδομένα που απαιτούνται για 
τους δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων θα 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το 
δίκτυο γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης (ΔΓΛΠ) και η Eurostat. 
Όταν τα δεδομένα για τους δείκτες αυτούς 
δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι πλήρη, τα 
κενά θα εξετάζονται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40, του 
νομικού πλαισίου που διέπει το δίκτυο 
γεωργικής λογιστικής ή μέσω επίσημων 
συμφωνιών με άλλους παρόχους 
δεδομένων όπως το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος.

2. Τα δεδομένα που απαιτούνται για 
τους δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων θα 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το 
δίκτυο γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης (ΔΓΛΠ) και η Eurostat. 
Όταν τα δεδομένα για τους δείκτες αυτούς 
δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι πλήρη, τα 
κενά θα εξετάζονται από κοινού από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κράτος 
μέλος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
στατιστικού προγράμματος που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου40, του νομικού 
πλαισίου που διέπει το δίκτυο γεωργικής 
λογιστικής ή μέσω επίσημων συμφωνιών 
με άλλους παρόχους δεδομένων όπως το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος.

_________________ _________________
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων πληροφοριών που 

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων πληροφοριών που 
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καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 
τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράμματος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 
164).

καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 
τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράμματος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 
164).
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