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15.10.2020 A8-0200/987

Amendamentul 987
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. De îndată ce toate planurile 
strategice PAC naționale sunt aprobate, 
Comisia Europeană va comanda o 
evaluare independentă a impactului lor 
preconizat cumulat. Dacă această analiză 
evidențiază un efort comun insuficient în 
raport cu obiectivele Pactului verde 
european, Comisia Europeană va lua 
măsuri corespunzătoare, ceea ce poate 
implica o solicitare adresată statelor 
membre de a modifica planurile strategice 
PAC sau propuneri de modificare a 
prezentului regulament.
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15.10.2020 A8-0200/988

Amendamentul 988
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la sfârșitul celui de-al treilea 
an de la începerea implementării planurilor 
strategice PAC, ținând seama de indicatorii 
prevăzuți în anexa I, Comisia efectuează o 
evaluare intermediară pentru a analiza 
eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și 
valoarea adăugată la nivelul Uniunii a 
FEGA și FEADR. Comisia poate utiliza 
toate informațiile relevante disponibile deja 
în conformitate cu articolul [128] din [noul 
Regulament financiar].

2. Până la sfârșitul celui de-al treilea 
an de la începerea implementării planurilor 
strategice PAC, ținând seama de indicatorii 
prevăzuți în anexa I, Comisia efectuează și 
publică o evaluare intermediară pentru a 
analiza eficacitatea, eficiența, relevanța, 
coerența și valoarea adăugată la nivelul 
Uniunii a FEGA și FEADR. Comisia poate 
utiliza toate informațiile relevante 
disponibile deja în conformitate cu 
articolul [128] din [noul Regulament 
financiar]. În cazul în care evaluarea 
intermediară pune în evidență un efort 
comun insuficient în legătură cu 
obiectivele urmărite de Pactul verde 
european și de legislația Uniunii în 
domeniul mediului și al climei, Comisia 
Europeană va adresa recomandări 
statelor membre pentru a asigura 
îndeplinirea obiectivelor Pactul verde 
european și ale legislației enumerate în 
anexa XI. În raportul lor anual privind 
performanța, statele membre explică în ce 
fel au fost luate în considerare 
recomandările sau motivele pentru care 
acestea sau o parte a lor nu au fost luate 
în considerare.
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15.10.2020 A8-0200/989

Amendamentul 989
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Datele necesare pentru indicatorii 
de context și de impact provin, în primul 
rând, de surse de date confirmate, precum 
Rețeaua de informații contabile agricole și 
Eurostat. Dacă datele pentru acești 
indicatori nu sunt disponibile sau nu sunt 
complete, lacunele trebuie soluționate în 
contextul Programului statistic european 
instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului40, cadrul juridic care 
reglementează Rețeaua de informații 
contabile agricole, sau prin intermediul 
acordurilor formale cu alți furnizori de 
date, precum Centrul Comun de Cercetare 
și Agenția Europeană de Mediu.

2. Datele necesare pentru indicatorii 
de context și de impact provin, în primul 
rând, de surse de date confirmate, precum 
Rețeaua de informații contabile agricole și 
Eurostat. Dacă datele pentru acești 
indicatori nu sunt disponibile sau nu sunt 
complete, lacunele trebuie soluționate în 
comun de către Comisia Europeană și de 
către statul membru în contextul 
Programului statistic european instituit prin 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului40, 
cadrul juridic care reglementează Rețeaua 
de informații contabile agricole, sau prin 
intermediul acordurilor formale cu alți 
furnizori de date, precum Centrul Comun 
de Cercetare și Agenția Europeană de 
Mediu.

_________________ _________________
40 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a Deciziei 
89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 

40 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a Deciziei 
89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 
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constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităților 
Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităților 
Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
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