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15.10.2020 A8-0200/987

Ändringsförslag 987
Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Så snart alla de nationella 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken har 
godkänts kommer kommissionen att 
beställa en oberoende utvärdering av 
deras sammanlagda förväntade effekt. 
Om denna analys visar på en otillräcklig 
samlad insats i förhållande till ambitionen 
i den europeiska gröna given kommer 
kommissionen att vidta lämpliga åtgärder, 
vilket kan innebära att medlemsstaterna 
uppmanas att ändra de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken eller att 
ändringsförslag till denna förordning 
läggs fram.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/988

Ändringsförslag 988
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen genomföra en 
halvtidsöversyn för att granska effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 
och mervärde för EU av EGFJ och Ejflu 
före slutet av det tredje året efter att 
genomförandet av de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
inleddes med hänsyn till de indikationer 
som anges i bilaga I. Kommissionen får 
använda all relevant information som redan 
finns tillgänglig i enlighet med artikel 
[128] i [New Financial Regulation].

2. Kommissionen ska genomföra och 
offentliggöra en halvtidsöversyn för att 
granska effektivitet, ändamålsenlighet, 
relevans, konsekvens och mervärde för EU 
av EGFJ och Ejflu före slutet av det tredje 
året efter att genomförandet av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken inleddes 
med hänsyn till de indikationer som anges i 
bilaga I. Kommissionen får använda all 
relevant information som redan finns 
tillgänglig i enlighet med artikel [128] i 
[New Financial Regulation]. Om 
halvtidsöversynen visar på en otillräcklig 
samlad insats i förhållande till ambitionen 
i den europeiska gröna given och till 
unionens miljö- och klimatlagstiftning 
kommer kommissionen att utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna 
för att säkerställa att målen i den 
europeiska gröna given och i den 
lagstiftning som anges i bilaga XI uppnås. 
I sina årliga resultatrapporter ska 
medlemsstaterna redogöra för hur 
rekommendationerna har beaktats eller 
förklara varför rekommendationerna, 
eller en del av dem, inte har genomförts.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/989

Ändringsförslag 989
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 129 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Data som behövs för kontext- och 
effektindikatorer ska i möjligaste mån 
grundas på etablerade informationskällor, 
t.ex. informationssystemet för 
jordbruksföretagens redovisningsuppgifter 
och Eurostat. Om data för dessa indikatorer 
inte är tillgängliga eller inte är fullständiga 
ska bristerna åtgärdas enligt programmet 
för europeisk statistik som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/200940, den 
rättsliga ramen för Informationssystemet 
för jordbruksföretagens 
redovisningsuppgifter (ISJR) eller genom 
formella avtal med andra dataleverantörer, 
såsom gemensamma forskningscentrumet 
(JRC) och Europeiska miljöbyrån.

2. Data som behövs för kontext- och 
effektindikatorer ska i möjligaste mån 
grundas på etablerade informationskällor, 
t.ex. informationssystemet för 
jordbruksföretagens redovisningsuppgifter 
och Eurostat. Om data för dessa indikatorer 
inte är tillgängliga eller inte är fullständiga 
ska bristerna åtgärdas gemensamt av 
kommissionen och medlemsstaterna enligt 
programmet för europeisk statistik som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 223/200940, den 
rättsliga ramen för Informationssystemet 
för jordbruksföretagens 
redovisningsuppgifter (ISJR) eller genom 
formella avtal med andra dataleverantörer, 
såsom gemensamma forskningscentrumet 
(JRC) och Europeiska miljöbyrån.

_________________ _________________
40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 
11 mars 2009 om europeisk statistik och 
om upphävande av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1101/2008 om utlämnande av 
insynsskyddade statistiska uppgifter till 
Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) 
nr 322/97 om gemenskapsstatistik och 
rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om 
inrättande av en kommitté för Europeiska 

40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 
11 mars 2009 om europeisk statistik och 
om upphävande av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1101/2008 om utlämnande av 
insynsskyddade statistiska uppgifter till 
Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) 
nr 322/97 om gemenskapsstatistik och 
rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om 
inrättande av en kommitté för Europeiska 
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gemenskapernas statistiska program (EUT 
L 87, 31.3.2009, s. 164).

gemenskapernas statistiska program (EUT 
L 87, 31.3.2009, s. 164).

Or. en


