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Pakeitimas 987
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai tik bus patvirtinti visi 
nacionaliniai BŽŪP strateginiai planai, 
Europos Komisija užsako nepriklausomą 
jų bendro numatomo poveikio vertinimą. 
Jei atlikus šią analizę paaiškėja, kad 
bendrų pastangų, susijusių su Europos 
žaliojo kurso užmojais, nepakanka, 
Europos Komisija imasi atitinkamų 
veiksmų, kurie gali apimti reikalavimą, 
kad valstybės narės iš dalies pakeistų 
BŽŪP strateginius planus, arba šio 
reglamento pakeitimų pateikimą.
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GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, Komisija 
iki trečiųjų metų nuo BŽŪP strateginių 
planų įgyvendinimo pradžios atlieka tarpinį 
vertinimą, atsižvelgdama į I priede 
nurodytus rodiklius. Komisija gali naudotis 
visa reikalinga, kuri jau gauta pagal [naujo 
Finansinio reglamento] [128] straipsnį.

2. Kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, Komisija 
iki trečiųjų metų nuo BŽŪP strateginių 
planų įgyvendinimo pradžios atlieka ir 
viešai paskelbia tarpinį vertinimą, 
atsižvelgdama į I priede nurodytus 
rodiklius. Komisija gali naudotis visa 
reikalinga, kuri jau gauta pagal [naujo 
Finansinio reglamento] [128] straipsnį. Jei 
atlikus tarpinį vertinimą paaiškėja, kad 
bendrų pastangų, susijusių su Europos 
žaliojo kurso ir Sąjungos aplinkos ir 
klimato teisės aktų užmojais, nepakanka, 
Europos Komisija pateikia valstybėms 
narėms rekomendacijas, kaip užtikrinti, 
kad būtų pasiekti Europos žaliojo kurso ir 
XI priede išvardytų teisės aktų tikslai. 
Savo metinėse veiklos rezultatų 
ataskaitose valstybės narės nurodo, kaip 
buvo atsižvelgta į rekomendacijas, arba 
pagrindžia, kodėl nebuvo atsižvelgta į 
rekomendacijas ar jų dalį.
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Pakeitimas 989
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstamus duomenis renka Europos 
Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
pagal Europos statistikos programą, 
nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 223/200940, teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas ūkių 
apskaitos duomenų tinklas, arba oficialius 
susitarimus su kitais duomenų teikėjais, 
pavyzdžiui, Jungtiniu tyrimų centru ir 
Europos aplinkos agentūra.

_________________ _________________
40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87 
2009 3 31, p. 164).

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87 
2009 3 31, p. 164).
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