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Grozījums Nr. 987
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
127. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiklīdz visi nacionālie KLP 
stratēģiskie plāni ir apstiprināti, Eiropas 
Komisija pasūta to apkopotās paredzamās 
ietekmes neatkarīgu izvērtējumu. Ja šī 
analīze atklāj, ka kopīgie centieni 
attiecībā uz Eiropas zaļā kursa 
vērienīgajiem mērķiem nav pietiekami, 
Eiropas Komisija veic atbilstošus 
pasākumus, kas var ietvert prasīšanu 
dalībvalstīm grozīt savu KLP stratēģisko 
plānu vai šīs regulas grozījumu 
iesniegšanu.
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15.10.2020 A8-0200/988

Grozījums Nr. 988
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
127. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija veic starpposma 
izvērtēšanu, lai līdz trešā gada beigām pēc 
KLP stratēģisko plānu īstenošanas sākuma, 
ņemot vērā I pielikumā noteiktos rādītājus, 
izskatītu ELGF un ELFLA lietderīgumu, 
efektivitāti, nozīmīgumu, saskanību, un 
Savienības pievienoto vērtību. Komisija 
var izmantot visu noderīgu informāciju, 
kas jau ir pieejama saskaņā ar [jaunās 
finanšu regulas] [128]. pantu.

2. Komisija veic un publisko 
starpposma izvērtēšanu, lai līdz trešā gada 
beigām pēc KLP stratēģisko plānu 
īstenošanas sākuma, ņemot vērā 
I pielikumā noteiktos rādītājus, izskatītu 
ELGF un ELFLA lietderīgumu, 
efektivitāti, nozīmīgumu, saskanību, un 
Savienības pievienoto vērtību. Komisija 
var izmantot visu noderīgu informāciju, 
kas jau ir pieejama saskaņā ar [jaunās 
finanšu regulas] [128]. pantu. Ja 
starpposma izvērtēšanā tiek atklāti 
nepietiekami kopīgie centieni attiecībā uz 
Eiropas zaļā kursa un Savienības vides un 
klimata jomas tiesību aktu vērienīgajiem 
mērķiem, Eiropas Komisija sniedz 
ieteikumus dalībvalstīm, lai nodrošinātu 
Eiropas zaļā kursa un XI pielikumā 
uzskaitīto tiesību aktu mērķu sasniegšanu. 
Savos gada veikuma ziņojumos 
dalībvalstis izklāsta to, kā tās ir ņēmušas 
vērā minētos ieteikumus, vai arī 
pamatojumu tam, kāpēc šie ieteikumi vai 
daļa no tiem nav ņemti vērā.
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Grozījums Nr. 989
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
129. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konteksta un ietekmes rādītājiem 
vajadzīgos datus iegūst galvenokārt no 
tādiem vispāratzītiem datu avotiem kā 
lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkls 
un Eurostat. Ja dati par šiem rādītājiem nav 
pieejami vai nav pilnīgi, trūkstošos datus 
cenšas iegūt, izmantojot Eiropas 
Statistikas programmu, kas izveidota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 223/200940, tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē Lauku 
saimniecību grāmatvedības datu tīklu, vai 
oficiālus nolīgumus ar citiem datu 
sniedzējiem, tādiem kā Kopīgais 
pētniecības centrs un Eiropas Vides 
aģentūra.

2. Konteksta un ietekmes rādītājiem 
vajadzīgos datus iegūst galvenokārt no 
tādiem vispāratzītiem datu avotiem kā 
lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkls 
un Eurostat. Ja dati par šiem rādītājiem nav 
pieejami vai nav pilnīgi, Eiropas Komisija 
un dalībvalstis trūkstošo datu problēmu 
novērš kopīgi saistībā ar Eiropas 
Statistikas programmu, kas izveidota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 223/200940, tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē Lauku 
saimniecību grāmatvedības datu tīklu, vai 
oficiālus nolīgumus ar citiem datu 
sniedzējiem, tādiem kā Kopīgais 
pētniecības centrs un Eiropas Vides 
aģentūra.

_________________ _________________
40 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regula (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar 
ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par 
tādas statistikas informācijas nosūtīšanu 
Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz 
kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes 
Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas 
statistiku un Padomes Lēmumu 
89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina 
Eiropas Kopienu Statistikas programmu 
komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regula (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar 
ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par 
tādas statistikas informācijas nosūtīšanu 
Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz 
kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes 
Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas 
statistiku un Padomes Lēmumu 
89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina 
Eiropas Kopienu Statistikas programmu 
komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).
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