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Poprawka 987
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kiedy już wszystkie krajowe plany 
strategiczne WPR zostaną zatwierdzone, 
Komisja Europejska zleca niezależną 
ocenę ich skumulowanych oczekiwanych 
skutków. Jeżeli ocena ujawni 
niewystarczające wspólne wysiłki w 
związku z ambicjami Europejskiego 
Zielonego Ładu, Komisja Europejska 
podejmuje odpowiednie działania, które 
mogą obejmować zwrócenie się do państw 
członkowskich o zmianę planów 
strategicznych WPR lub złożenie 
poprawek do niniejszego rozporządzenia.

Or. en



AM\1215927PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

15.10.2020 A8-0200/988

Poprawka 988
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed końcem trzeciego roku od 
momentu rozpoczęcia realizacji planów 
strategicznych WPR Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową, by 
ocenić skuteczność, wydajność, 
przydatność, spójność i unijną wartość 
dodaną EFRG i EFRROW, 
z uwzględnieniem wskaźników 
określonych w załączniku I. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
[nowego rozporządzenia finansowego].

2. Przed końcem trzeciego roku od 
momentu rozpoczęcia realizacji planów 
strategicznych WPR Komisja 
przeprowadza i upublicznia ocenę 
śródokresową, by ocenić skuteczność, 
wydajność, przydatność, spójność i unijną 
wartość dodaną EFRG i EFRROW, 
z uwzględnieniem wskaźników 
określonych w załączniku I. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
[nowego rozporządzenia finansowego]. 
Jeżeli ocena ujawni niewystarczające 
wspólne wysiłki w związku z ambicjami 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
unijnych przepisów dotyczących 
środowiska i klimatu, Komisja Europejska 
wyda zalecenia dla państw członkowskich, 
aby zapewnić osiągnięcie celów 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
przepisów wymienionych w załączniku XI. 
W rocznych sprawozdaniach z realizacji 
celów państwa członkowskie wskazują, w 
jaki sposób uwzględniły te zalecenia, lub 
uzasadniają, dlaczego nie uwzględniły 
zaleceń lub ich części.
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Poprawka 989
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane niezbędne do obliczenia 
wskaźników kontekstu i wskaźników 
oddziaływania muszą pochodzić przede 
wszystkim ze sprawdzonych źródeł 
danych, takich jak sieć danych 
rachunkowych gospodarstw rolnych 
i Eurostat. W przypadku gdy dane do 
obliczenia tych wskaźników nie są 
dostępne lub są niekompletne, braki 
uzupełnia się na podstawie Europejskiego 
Programu Statystycznego ustanowionego 
na mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 223/200940, 
ram prawnych regulujących sieć danych 
rachunkowych gospodarstw rolnych lub za 
pośrednictwem formalnych porozumień 
z innymi dostawcami danych, takimi jak 
Wspólne Centrum Badawcze i Europejska 
Agencja Środowiska.

2. Dane niezbędne do obliczenia 
wskaźników kontekstu i wskaźników 
oddziaływania muszą pochodzić przede 
wszystkim ze sprawdzonych źródeł 
danych, takich jak sieć danych 
rachunkowych gospodarstw rolnych 
i Eurostat. W przypadku gdy dane do 
obliczenia tych wskaźników nie są 
dostępne lub są niekompletne, braki 
uzupełniają wspólnie Komisja Europejska 
i państwa członkowskie na podstawie 
Europejskiego Programu Statystycznego 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
223/200940, ram prawnych regulujących 
sieć danych rachunkowych gospodarstw 
rolnych lub za pośrednictwem formalnych 
porozumień z innymi dostawcami danych, 
takimi jak Wspólne Centrum Badawcze i 
Europejska Agencja Środowiska.

_________________ _________________
40 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 
z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 
statystyki europejskiej oraz uchylające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 
w sprawie przekazywania do Urzędu 
Statystycznego Wspólnot Europejskich 
danych statystycznych objętych zasadą 
poufności, rozporządzenie Rady (WE) 

40 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 
z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 
statystyki europejskiej oraz uchylające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 
w sprawie przekazywania do Urzędu 
Statystycznego Wspólnot Europejskich 
danych statystycznych objętych zasadą 
poufności, rozporządzenie Rady (WE) 
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nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty 
oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom 
w sprawie ustanowienia Komitetu ds. 
Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 
164).

nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty 
oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom 
w sprawie ustanowienia Komitetu ds. 
Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 
164).
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