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КРАТКА ОБОСНОВКА

Задължението на ЕС да зачита съгласуваността на политиките за развитие е 
кодифицирано в член 208 от Договора от Лисабон, чрез който ЕС се ангажира да взема 
под внимание целите за развитие във всички политики, които вероятно ще засегнат 
развиващите се държави, и да избягва противоречия между политиките. 
Продоволствената сигурност и устойчивото селско стопанство са приоритетни области 
в сътрудничеството за развитие на ЕС. Съответната рамка на политиката на ЕС1 
(2010 г.) подчертава важността на съгласуваността на политиките за развитие (СПР) за 
глобалната продоволствена сигурност и изтъква конкретно общата селскостопанска 
политика на ЕС (ОСП). Въпреки че степента на несъгласуваност на ОСП с целите за 
развитие е намаляла през годините, особено след като Споразумението на СТО за 
селското стопанство задължи ЕС да намали нарушаващата търговията публична 
подкрепа за селското стопанство и постепенно да премахне субсидиите за износ, 
продължават да съществуват проблеми, свързани с несъгласуваността:

 субсидии за селскостопанско производство в ЕС, които водят до увеличаване на 
износа или вноса на някои стоки към или от развиващите се страни (например 
доброволно обвързано с производството подпомагане за продукти, считани за 
чувствителни за развиващите се държави);

 мерки в подкрепа на пазара, които водят до увеличаване на износа на някои стоки 
към развиващите се страни (например подкрепа за съхранение на обезмаслено мляко 
на прах в ЕС, което поради свръхпроизводство се изнася за развиващите се страни на 
изключително ниски цени);

 отрицателно въздействие върху климата или селскостопанско производство с висок 
разход на ресурси (например емисиите на парникови газове от сектора на 
животновъдството в ЕС задълбочават изменението на климата и допринасят за спад 
на реколтата в тропичните и субтропичните региони).

В разглеждания регламент се определят целите и инструментите на ОСП, като се 
предлага нов „модел за осъществяване на политиката“, който предоставя на държавите 
членки по-голяма отговорност за оформянето на ОСП. Няма много промени по 
същество, освен допълнителни възможности за занижаване на амбициите, тъй като 
държавите членки ще определят свои собствени специфични цели. Докладчикът 
изразява съжаление, че законодателното предложение за предложението за ОСП не 
отговаря на призива на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, който изисква 
значителен преход към устойчиви системи за производство на храни, като до 2030 г. се 
премине от селско стопанство с висок разход на ресурси към агроекологични практики.

Анализът на предложението показва, че тъй като Комисията предлага значителна 
непрекъснатост по отношение на съдържанието на ОСП или „продължаване на 
обичайната практика“, политиката ще продължи да има отрицателно външно 

1 Европейска комисия, Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: рамка за 
политиката на ЕС за подпомагане на развиващите се държави за справяне с предизвикателствата, 
свързани със сигурността на прехраната. COM(2010)0127 окончателен. Брюксел, Европейска комисия, 
31 март 2010 г.
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въздействие върху развитието след 2021 г.: 

 предложението на Комисията е придружено от оценка на въздействието с кратка 
глава относно СПР, която не убеждава докладчика, че задължението по ДФЕС е 
спазено: по отношение на търговията в него се посочва, че „понастоящем над 90% от 
директното подпомагане не нарушава търговията“, чрез което косвено се признава, 
че малко под 10 % от директното подпомагане все още нарушава търговията;

 параграфът относно извънредното използване на мерки за подпомагане на пазара е 
много кратък и не анализира последиците за развитието. Не се споменава 
възможното отрицателно въздействие на свързаните с климата последици от ОСП 
върху развитието, въпреки че 11% от емисиите на парникови газове се дължат на 
селското стопанство.

Тъй като проектът на регламент не показва как ЕС и неговите държави членки ще 
гарантират СПР, нито как ще се наблюдава въздействието на ОСП върху развитието, 
докладчикът предлага регламентът да бъде изменен, както следва:

 по-силен ангажимент за СПР чрез въвеждането на СПР като конкретна цел и 
добавянето на „глава относно развитието“;

 мониторинг на въздействието на ОСП върху развитието чрез разширяване на 
рамката за мониторинг и въвеждане на механизъм за подаване на жалби;

 гарантира се, че субсидиите, включително обвързаното с производството 
подпомагане на доходите, не нанасят вреда, чрез въвеждането на набор от предпазни 
мерки;

 определяне на минимални екологични стандарти, които бенефициерите на преките 
плащания трябва да следват;

 разширяване на подкрепата за бобовите култури, за да се намали вносът на соя за 
фуражи;

 ограничаване на отрицателните въздействия върху околната среда и климата; по-
добро проследяване на разходите за действия в областта на климата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 42 и член 43, 
параграф 2 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 42, член 43, 
параграф 2 и член 208 от него,

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се посочват предизвикателствата, 
целите и насоките за бъдещето на 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели 
включват, inter alia, необходимостта 
ОСП да бъде в по-голяма степен 
ориентирана към постигането на 
резултати, с цел стимулиране на 
модернизацията и устойчивостта, в това 
число устойчивостта, свързана с 
икономическите и социалните аспекти, 
околната среда и климата, на селското 
стопанство, горското стопанство и 
селските райони, и да допринесе за 
намаляване на свързаната с ЕС 
административна тежест за 
бенефициерите.

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се посочват предизвикателствата, 
целите и насоките за бъдещето на 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) и продоволствената сигурност 
за периода след 2020 г. Тези цели 
включват, inter alia, необходимостта 
ОСП да бъде в по-голяма степен 
ориентирана към постигането на 
резултати, с цел производство на 
здравословна храна, стимулиране на 
модернизацията и устойчивостта, в това 
число устойчивостта, свързана с 
икономическите и социалните аспекти, 
околната среда и климата, на селското 
стопанство, горското стопанство и 
селските райони, както и 
необходимостта да намали 
различията между районите по 
отношение на развитието и да 
допринесе за намаляване на свързаната 
с ЕС административна тежест за 
бенефициерите. В посоченото 
съобщение също така се подчертава 
глобалното измерение на ОСП и се 
посочва ангажиментът на Съюза за 
засилване на съгласуваността на 
политиките за устойчиво развитие.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) За да се предприемат мерки във 
връзка с глобалното измерение на 
ОСП и последиците от нея, 
Комисията следва да гарантира 
съгласуваност и приемственост с 
други външни политики и 
инструменти на Съюза, по-специално 
в областта на сътрудничеството за 
развитие и търговията. 
Ангажиментът на Съюза за 
съгласуваност на политиките за 
развитие изисква да се вземат предвид 
целите и принципите на развитието 
при разработването на 
селскостопанските политики, по-
специално за да се гарантира, че те са 
в съответствие с Целите за 
устойчиво развитие и Парижкото 
споразумение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тъй като е необходимо ОСП да 
усъвършенства начина, по който 
реагира на предизвикателствата и 
възможностите, когато такива се 
проявят на равнището на Съюза, на 
международно, национално, 
регионално, местно равнище и на 
равнището на земеделските стопанства, 
ОСП трябва да рационализира 
управлението си и да постигне по-добри 
резултати с оглед на целите на ЕС, както 
и значително да намали бюрокрацията и 

(2) Тъй като е необходимо ОСП да 
усъвършенства начина, по който 
реагира на предизвикателствата като 
нарастващата концентрация на 
земеделски земи, както и на 
възможностите, когато такива се 
проявят на равнището на Съюза, на 
международно, национално, 
регионално, местно равнище и на 
равнището на земеделските стопанства, 
ОСП трябва да рационализира 
управлението си и да постигне по-добри 
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административната тежест. В модела на 
ОСП, основан на качеството на 
изпълнението („модела за 
осъществяване на политиката“), Съюзът 
би трябвало да определя основните 
политически параметри, като цели на 
ОСП и основни изисквания, а 
държавите членки да носят по-голяма 
отговорност и да се отчитат в по-голяма 
степен, що се отнася до начините, по 
които постигат целите и целевите 
стойности. По-голямата субсидиарност 
би направила възможно по-успешното 
съобразяване с местните условия и 
потребности, посредством 
приспособяване на подпомагането, така 
че то да има максимален принос за 
постигане на целите на ЕС.

резултати с оглед на целите на ЕС, както 
и значително да намали бюрокрацията и 
административната тежест. В модела на 
ОСП, основан на качеството на 
изпълнението („модела за 
осъществяване на политиката“), Съюзът 
би трябвало да определя основните 
политически параметри, като цели на 
ОСП и основни изисквания, а 
държавите членки да носят по-голяма 
отговорност и да се отчитат в по-голяма 
степен, що се отнася до начините, по 
които постигат целите и целевите 
стойности. По-голямата субсидиарност 
би направила възможно по-успешното 
съобразяване с местните условия и 
потребности, посредством 
приспособяване на подпомагането, така 
че то да има максимален принос за 
постигане на целите на ЕС, 
включително Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие и Парижкото 
споразумение. Това е възможно 
единствено ако целите са амбициозни 
и ако чрез система за мониторинг 
бъде гарантирано, че ОСП допринася 
за опазването на околната среда, 
биологичното разнообразие, 
хуманното отношение към 
животните и социалната 
справедливост на равнището на 
Съюза и на световно равнище.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Полезните взаимодействия 
между ЕЗФРСР и „Хоризонт Европа“ 
следва да насърчават оптималното 
използване от ЕЗФРСР на резултатите 
от научни изследвания и иновации, и 
по-специално тези, произтичащи от 
програмата „Хоризонт Европа“ и 
проектите в рамките на Европейското 

(6) Полезните взаимодействия 
между ЕЗФРСР и „Хоризонт Европа“ 
следва да насърчават оптималното 
използване от ЕЗФРСР на резултатите 
от научни изследвания и иновации, и 
по-специално тези, произтичащи от 
програмата „Хоризонт Европа“ и 
проектите в рамките на Европейското 
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партньорство за иновации (ЕПИ) за 
„селскостопанска производителност и 
устойчивост“, водещи до иновации в 
сектора на селското стопанство и в 
селските райони.

партньорство за иновации (ЕПИ) за 
„селскостопанска производителност и 
устойчивост“, водещи до иновации в 
сектора на селското стопанство и в 
селските райони, съобразени с целите 
за устойчиво развитие. В този 
контекст, в допълнение към цел 2 
(нулево равнище на глад), други 
особено важни цели са цел 5 
(равенство между половете), цел 12 
(отговорно производство и 
потребление), цел 13 (действия в 
областта на климата) и цел 15 
(живот на сушата). Когато е 
целесъобразно, резултатите от 
научни изследвания и иновации следва 
да бъдат споделяни с развиващите се 
страни в рамките на 
сътрудничеството за развитие на 
Съюза, за да се насърчава 
устойчивото развитие.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се даде възможност за 
осъществяване на целите на ОСП, 
установени в член 39 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), както и да се гарантира, че 
Съюзът адекватно преодолява най-
новите предизвикателства пред него, е 
целесъобразно да се предвиди набор от 
общи цели, които отразяват насоките, 
заложени в съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“. Наборът от специфични 
цели следва да бъде допълнително 
определен на равнището на Съюза и 
прилаган от държавите членки в техните 
стратегически планове по ОСП. При 
постигането на баланс във всички 
измерения на устойчивото развитие, в 
съответствие с оценката на 

(11) За да се даде възможност за 
осъществяване на целите на ОСП, 
установени в член 39 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), както и да се гарантира, че 
Съюзът адекватно преодолява най-
новите предизвикателства пред него, е 
целесъобразно да се предвиди набор от 
общи цели, които отразяват насоките, 
заложени в съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“. Наборът от специфични 
цели следва да бъде допълнително 
определен на равнището на Съюза и 
прилаган от държавите членки в техните 
стратегически планове по ОСП. Тези 
специфични цели следва да отговарят 
на различните измерения на 
устойчивото развитие, като 
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въздействието, тези специфични 
цели следва да преобразуват общите 
цели на ОСП в по-конкретни 
приоритети и да вземат предвид 
съответното законодателство на Съюза, 
по-специално в областта на климата, 
енергетиката и околната среда.

същевременно преобразуват общите 
цели на ОСП в по-конкретни 
приоритети и вземат предвид 
съответното законодателство на Съюза, 
по-специално в областта на климата, 
енергетиката и околната среда.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) С оглед на ролята на Съюза 
като основен износител и вносител, 
ОСП играе роля както на 
вътрешните, така и на 
международните селскостопански 
пазари и поради това засяга 
препитанието на дребните 
земеделски стопани и устойчивостта 
на селските общности и 
екосистемите.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) В съответствие със 
съобщението „Бъдещето на 
прехраната и селското стопанство“ 
ОСП следва да вземе предвид член 3 и 
член 21 от Договора за Европейския 
съюз (ДЕС) и член 208 от ДФЕС. 
Гарантирането на съгласуваността 
на политиките за развитие (СПР) 
включва зачитането на принципа за 
„ненанасяне на вреда“ чрез избягване 
на пораждането на отрицателно 
вторнично въздействие (например 
чрез обезлесяване или вредни 
практики на дъмпинг), спазването на 
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Европейския консенсус за развитие и 
съдържащия се в него ангажимент за 
постигане на целите, определени в 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие, както и Правото на 
развитие, определено в Декларацията 
относно правото на развитие1а.
__________________
1а Приета с резолюция 41/128 от 4 
декември 1986 г. на Общото събрание 
на ООН.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Изграждането на по-
интелигентна, модерна и устойчива 
ОСП трябва да се съсредоточи върху 
научните изследвания и иновациите, за 
да послужи за постигането на 
многофункционалност на 
селскостопанските, горските и 
хранително-вкусовите системи в ЕС, 
посредством инвестиране в 
технологичното развитие и 
цифровизацията и подобряване на 
достъпа до безпристрастни, надеждни, 
относими и нови знания.

(12) Следва да се изгради по-
интелигентна, модерна и устойчива 
ОСП, която трябва да се съсредоточи 
върху научните изследвания и 
иновациите, за да произвежда по-
здравословна храна, по-специално 
като постепенно се постига селско 
стопанство без пестициди, да намали 
бедността и да послужи за 
постигането на многофункционалност 
на селскостопанските, горските и 
хранително-вкусовите системи в ЕС, 
посредством инвестиране в 
технологичното развитие, 
цифровизацията и агроекологичните 
практики, като се подобрява 
достъпът до безпристрастни, 
надеждни, относими и нови знания, 
както и чрез създаване на 
възможности за земеделските 
стопани да обменят информация в 
ползва на селските общности и 
селскостопанския сектор в световен 
мащаб. В ОСП следва да бъде 
включена перспектива за равенство 
между половете и по-специално 
овластяване на жените, а държавите 
членки следва да разработят 
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подпрограми в Стратегическия план 
за подпомагане на жените земеделски 
стопани с цел да използват 
финансовите инструменти и да 
повишат своите знания и умения.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Въпреки че в рамките на модела 
за осъществяване на ОСП Съюзът 
следва да определи целите на Съюза и 
видовете интервенции, както и 
основните изисквания на Съюза, 
приложими към държавите членки, 
последните следва да бъдат отговорни 
за превръщането на рамката на Съюза в 
условия за получаване на подпомагане, 
приложими по отношение на 
бенефициерите. В тази връзка 
държавите членки следва да действат в 
съответствие с Хартата на основните 
права и общите принципи на правото на 
Съюза и да гарантират, че правната 
рамка за предоставянето на 
бенефициерите на подпомагане от 
Съюза се основава на техните 
стратегически планове по ОСП и е в 
съответствие с принципите и 
изискванията, установени в настоящия 
регламент и в [хоризонталния регламент 
за ОСП].

(13) Въпреки че в рамките на модела 
за осъществяване на ОСП Съюзът 
следва да определи целите на Съюза и 
видовете интервенции, както и 
основните изисквания на Съюза, 
приложими към държавите членки, 
последните следва да бъдат отговорни 
за превръщането на рамката на Съюза в 
условия за получаване на подпомагане, 
приложими по отношение на 
бенефициерите. В тази връзка 
държавите членки следва да действат в 
съответствие с Хартата на основните 
права, общите принципи на правото на 
Съюза, задължението на Съюза да 
гарантира съгласуваност на 
политиките за развитие при 
внедряването на инструментите за 
подпомагане по линия на ОСП и с 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие, както и да гарантират, че 
правната рамка за предоставянето на 
бенефициерите на подпомагане от 
Съюза се основава на техните 
стратегически планове по ОСП и е в 
съответствие с принципите и 
изискванията, установени в настоящия 
регламент и в [хоризонталния регламент 
за ОСП].

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се насърчи развитието на 
интелигентен и устойчив 
селскостопански сектор, директните 
плащания продължават да 
представляват съществен елемент за 
гарантиране на справедливо 
подпомагане на доходите на 
земеделските стопани. По същия начин 
инвестирането в преструктуриране, 
модернизиране, иновации, 
диверсифициране на стопанствата и 
въвеждане на нови технологии е 
необходимо за повишаване на пазарните 
приходи на земеделските стопани.

(14) За да се насърчи развитието на 
интелигентен и устойчив 
селскостопански сектор, директните 
плащания продължават да 
представляват съществен елемент за 
гарантиране на справедливо 
подпомагане на доходите на 
земеделските стопани. По същия начин 
инвестирането в преструктуриране, 
модернизиране, иновации, 
диверсифициране на стопанствата и 
въвеждане на нови технологии е 
необходимо за повишаване на пазарните 
приходи на земеделските стопани. 
Освен това инвестиционните 
стратегии на Съюза следва да 
насърчават отговорните инвестиции 
в устойчиво селско стопанство, по-
специално по отношение на 
преработката и добавянето на 
стойност.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Както е посочено в съобщението 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, в контекста на 
засилена пазарна ориентация на ОСП 
експозицията към рисковете на пазара, 
изменението на климата и свързаните с 
него все по-чести и сериозни екстремни 
метеорологични условия, както и 
санитарните и фитосанитарните кризи, 
може да доведат до рискове от 
нестабилност на цените и нарастващ 
натиск върху доходите. По този начин, 
въпреки че земеделските стопани носят 
в крайна сметка отговорност за 
определяне на собствените си стопански 
стратегии, следва да се създаде 

(15) Както е посочено в съобщението 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, в контекста на 
засилена ориентация на ОСП към 
европейския пазар, експозицията към 
рисковете на пазара, изменението на 
климата и свързаните с него все по-
чести и сериозни екстремни 
метеорологични условия, както и 
санитарните и фитосанитарните кризи, 
може да доведат до рискове от 
нестабилност на цените и нарастващ 
натиск върху доходите. По този начин, 
въпреки че земеделските стопани носят 
в крайна сметка отговорност за 
определяне на собствените си стопански 
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надеждна рамка, за да се осигури 
подходящо управление на риска. За тази 
цел държавите членки и земеделските 
стопани могат да създадат платформа на 
равнището на Съюза за управление на 
риска за изграждане на капацитет, за да 
се предоставят на земеделските стопани 
подходящи финансови инструменти за 
инвестиции и достъп до оборотен 
капитал, обучение, трансфер на знания и 
консултации.

стратегии, следва да се създаде 
надеждна рамка за регулиране на 
пазара с цел да се осигури подходящо 
управление на рисковете за здравето и 
климата, като същевременно се 
избягват опасностите и проблемите, 
които възникват при прилагането на 
други модели по целия свят. За тази 
цел държавите членки и земеделските 
стопани могат да създадат платформа на 
равнището на Съюза за управление на 
риска за изграждане на капацитет, за да 
се предоставят на земеделските стопани 
подходящи финансови инструменти за 
инвестиции и достъп до оборотен 
капитал, обучение, трансфер на знания и 
консултации.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Укрепването на грижите за 
околната среда и действията за климата 
и приносът за постигането на целите на 
Съюза в областта на околната среда и 
климата са основен приоритет за 
бъдещето на селското и горското 
стопанство на Съюза. Архитектурата на 
ОСП следва да отразява по-големи 
амбиции по отношение на тези цели. По 
модела за осъществяване на политиката 
действията, предприети за справяне с 
влошаването на околната среда и 
изменението на климата, следва да 
бъдат ориентирани към постигането на 
резултати, вследствие на което член 11 
от ДФЕС следва да се разглежда за тази 
цел като задължение за постигане на 
определен резултат.

(16) Укрепването на грижите за 
околната среда и действията за климата 
и приносът за постигането на целите на 
Съюза в областта на околната среда и 
климата са основен приоритет за 
бъдещето на селското и горското 
стопанство на Съюза. Поради това 
архитектурата на ОСП следва да 
отразява по-големи амбиции по 
отношение на тези цели, за чието 
постигане тя следва да бъде ускорена, 
като селското стопанство се 
превърне в силна опора в борбата 
срещу изменението на климата. По 
модела за осъществяване на политиката 
действията, предприети за справяне с 
влошаването на околната среда и 
изменението на климата, следва да 
бъдат ориентирани към постигането на 
резултати, вследствие на което член 11 
от ДФЕС следва да се разглежда за тази 
цел като задължение за постигане на 
определен резултат. Тъй като много 
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селски райони в ЕС страдат от 
структурни проблеми, като например 
липса на привлекателни възможности за 
заетост, недостиг на умения, 
недостатъчни инвестиции за свързаност, 
инфраструктура и основни услуги, както 
и отлив на млади хора, от основно 
значение е да се укрепи социално-
икономическата структура на тези 
райони, в съответствие с Декларацията 
от Корк 2.0., по-специално посредством 
създаването на работни места, 
включително в трети държави за 
нарастващото население там, и 
приемственост между поколенията, като 
работните места и растежът, заложени 
от Комисията, достигнат до селските 
райони, чрез насърчаване на социалното 
приобщаване, приемствеността между 
поколенията и развитието на 
„интелигентни селища“ в селските 
райони на Европейския съюз. Както е 
посочено в съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“, новите вериги на 
стойността в селските райони в такива 
области, като възобновяема енергия, 
нововъзникваща биоикономика, кръгова 
икономика и екотуризъм, могат да 
предложат добър потенциал за растеж и 
заетост в селските райони. В този 
контекст финансовите инструменти и 
използването на гаранцията InvestEU 
могат да играят ключова роля за 
осигуряване на достъп до финансиране 
и за укрепване на капацитета за растеж 
на стопанствата и предприятията. В 
селските райони са налице възможности 
за заетост за законно пребиваващи 
граждани на трети страни, което 
насърчава тяхната социална и 
икономическа интеграция в рамките, по-
специално, на стратегиите за местно 
развитие под ръководството на 
общностите.

Тъй като много селски райони в ЕС 
страдат от структурни проблеми, като 
например липса на привлекателни 
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възможности за заетост, недостиг на 
умения, недостатъчни инвестиции за 
свързаност, инфраструктура и основни 
услуги, както и отлив на млади хора, от 
основно значение е да се укрепи 
социално-икономическата структура на 
тези райони, в съответствие с 
Декларацията от Корк 2.0., по-
специално посредством създаването на 
работни места и приемственост между 
поколенията, като работните места и 
растежът, заложени от Комисията, 
достигнат до селските райони, чрез 
насърчаване на социалното 
приобщаване, приемствеността между 
поколенията и развитието на 
„интелигентни селища“ в селските 
райони на Европейския съюз. Както е 
посочено в съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“, новите вериги на 
стойността в селските райони в такива 
области, като възобновяема енергия, 
нововъзникваща биоикономика, кръгова 
икономика и екотуризъм, могат да 
предложат добър потенциал за растеж и 
заетост в селските райони. В този 
контекст финансовите инструменти и 
използването на гаранцията InvestEU 
могат да играят ключова роля за 
осигуряване на достъп до финансиране 
и за укрепване на капацитета за растеж 
на стопанствата и предприятията. В 
селските райони са налице възможности 
за заетост за законно пребиваващи 
граждани на трети страни, което 
насърчава тяхната социална и 
икономическа интеграция в рамките, по-
специално, на стратегиите за местно 
развитие под ръководството на 
общностите.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) ОСП следва да продължи да 
гарантира продоволствена сигурност, 
което означава достъп до достатъчно 
количество безвредна и питателна храна 
по всяко време. Освен това тя следва да 
помогне за подобряване на отговора от 
страна на селското стопанство на Съюза 
на новите обществени потребности в 
областта на храните и здравето, 
включително за устойчиво 
селскостопанско производство, по-
здравословно хранене, хранителни 
отпадъци и хуманно отношение към 
животните. ОСП би трябвало да 
продължи да насърчава производството 
със специфични и ценни 
характеристики, като в същото време 
подпомага земеделските стопани 
активно да адаптират производството си 
според пазарните сигнали и търсенето 
на потребителите.

(17) ОСП следва да продължи да 
гарантира продоволствена сигурност за 
Съюза, което означава достъп до 
достатъчно количество безвредна и 
питателна храна по всяко време и 
увеличаване на производството на 
растителни протеини в Съюза. Освен 
това тя следва да помогне за 
подобряване на отговора от страна на 
селското стопанство на Съюза на новите 
обществени потребности в областта на 
храните и здравето, включително за 
устойчиво селскостопанско 
производство, по-здравословно хранене, 
намаляване на хранителните 
отпадъци и подобряване на хуманното 
отношение към животните. ОСП би 
трябвало да продължи да насърчава 
производството със специфични и 
ценни характеристики, като в същото 
време подпомага земеделските стопани 
активно да адаптират производството си 
според пазарните сигнали и търсенето 
на потребителите, също така и чрез 
достъп до земя на разумни цени, 
насърчаване на младите земеделски 
стопани да се установят и чрез 
насърчаване на късите вериги на 
доставки и на закупуването на 
местно равнище. Държавите членки 
следва да гарантират, че на 
земеделските стопани се предоставя 
финансова подкрепа, за да придобият 
нови умения, от които се нуждаят, за 
да приспособят производството си 
към променящите се изисквания на 
потребителите и да защитават 
поминъка в селските общности по 
света. Без да се засяга характерът на 
ОСП като вътрешна политика на 
Съюза, нейната фактическа 
интеграция в световната икономика 
следва да се вземе предвид, що се 
отнася както до възможностите, 
така и до отговорността, които 
произтичат от нея за Съюза и за 
неговите партньори на световно 
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равнище. По отношение на 
развиващите се страни, 
съгласуваността на политиките за 
развитие (СПР) следва да бъде 
насоката за Съюза и неговите 
държави членки.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Като потвърдят своя 
ангажимент по отношение на целите 
за устойчиво развитие (ЦУР) от 
Програмата до 2030 г. и на 
Парижкото споразумение, Съюзът и 
неговите държави членки следва да 
преминат към нова европейска 
продоволствена и селскостопанска 
система в съответствие с 
преобразуващия характер на 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие и Парижкото споразумение, 
въз основа на заключенията на 
Международната оценка на знанията 
в областта на селското стопанство, 
науката и технологиите за развитие 
и на препоръките на специалния 
докладчик на ООН за правото на 
прехрана. Следователно това следва 
да включва насърчаване на 
диверсифицирано и устойчиво селско 
стопанство и устойчиви 
селскостопански практики, които 
спомагат за опазването и 
подобряването на състоянието на 
природните ресурси и укрепват 
екосистемите и тяхната способност 
да се приспособяват към изменението 
на климата и да смекчават 
последиците от него. Поради това 
мерките, предприети съгласно 
настоящия регламент, следва да не 
застрашават капацитета за 
производство и преработка на храни и 
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дългосрочната продоволствена 
сигурност на развиващите се страни, 
особено на най-слабо развитите 
държави.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Съюзът следва да спомогне за 
гарантиране на продоволствената 
сигурност в световен мащаб чрез 
свеждане до минимум на 
зависимостта на развиващите се 
страни от вноса на храни, като 
повиши тяхната устойчивост на 
външни сътресения, свързани 
например с нестабилност на цените 
на селскостопанските продукти или с 
природни бедствия. За целта новата 
ОСП следва да допринесе за 
използване на потенциала на 
дребните земеделски стопани и на 
малките селскостопански 
предприятия в развиващите се 
страни с цел повишаване и 
разнообразяване на тяхното 
производство на храни, за да се 
реагира на местните и регионалните 
пазари.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) За да бъдат изпълнени Целите 
за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, 
и по-специално цел 1 (изкореняване на 
бедността) и Цел 2 (премахване на 
глада), както и за да се осигури 
съгласуваност на политиките за 
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развитие (СПР) съгласно член 208 от 
ДФЕС и за да се изпълнят 
изискванията на Европейския 
консенсус за развитие, ОСП следва да 
насърчава устойчиви семейни 
стопанства в развиващите се страни, 
така че да се гарантира 
продоволствената сигурност на 
местно равнище и да се 
противодейства на обезлюдяването 
на селските райони. Поради това 
селскостопански продукти от ЕС 
следва да не се изнасят на цени, които 
не покриват производствените 
разходи.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Въз основа на предишната 
система за кръстосано спазване, 
прилагана до 2020 г., системата на 
новите предварителни условия обвързва 
пълното получаване на подпомагане по 
ОСП със спазването от страна на 
бенефициерите на основните стандарти 
относно околната среда, изменението на 
климата, общественото здраве, здравето 
на животните, здравето на растенията и 
хуманното отношение към животните. 
Основните стандарти обхващат в 
рационализиран вид списък на 
законоустановените изисквания за 
управление (ЗИУ) и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята (ДЗЕС). Тези 
основни стандарти трябва да отчитат 
по-добре предизвикателствата, свързани 
с околната среда и климата, и новата 
екологична архитектура на ОСП, като 
по този начин отговорят на по-високите 
амбиции по отношение на околната 
среда и климата, предвидени от 
Комисията в нейното съобщение 

(21) Въз основа на предишната 
система за кръстосано спазване, 
прилагана до 2020 г., системата на 
новите предварителни условия обвързва 
пълното получаване на подпомагане по 
ОСП със спазването от страна на 
бенефициерите на основните стандарти 
относно околната среда, изменението на 
климата, общественото здраве, здравето 
на животните, здравето на растенията и 
хуманното отношение към животните. 
Основните стандарти обхващат в 
рационализиран вид списък на 
законоустановените изисквания за 
управление (ЗИУ) и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята (ДЗЕС). Тези 
основни стандарти трябва да отчитат 
по-добре предизвикателствата, свързани 
с околната среда и климата, и новата 
екологична архитектура на ОСП, като 
по този начин отговорят на по-високите 
амбиции по отношение на околната 
среда и климата, предвидени от 
Комисията в нейното съобщение 
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относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“ и в 
многогодишната финансова рамка 
(МФР). Предварителните условия имат 
за цел да допринесат за развиването на 
устойчиво селско стопанство чрез по-
добра осведоменост на бенефициерите 
относно необходимостта от зачитане на 
тези основни стандарти. Те също така 
целят да направят ОСП по-близка до 
очакванията на обществото чрез 
подобряване на съгласуваността на тази 
политика с целите относно околната 
среда, общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. 
Предварителните условия следва да са 
неразделна част от екологичната 
архитектура на ОСП, като част от 
базовите параметри за по-амбициозни 
ангажименти в областта на околната 
среда и климата, и следва да бъдат 
всеобхватно прилагани в целия 
Европейски съюз. За земеделските 
стопани, които не спазват тези 
изисквания, държавите членки следва да 
гарантират, че на тях се налагат 
пропорционални, ефективни и 
възпиращи санкции в съответствие с 
[хоризонталния регламент за ОСП].

относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“ и в 
многогодишната финансова рамка 
(МФР). СПР следва да бъде взета 
предвид при разработването, 
прилагането и оценката на 
горепосочените изисквания и 
стандарти. Предварителните условия 
имат за цел да допринесат за 
развиването на устойчиво селско 
стопанство чрез по-добра осведоменост 
на бенефициерите относно 
необходимостта от зачитане на тези 
основни стандарти. Те също така целят 
да направят ОСП по-близка до 
очакванията на обществото чрез 
подобряване на съгласуваността на тази 
политика с целите относно околната 
среда, общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. 
Предварителните условия следва да са 
неразделна част от екологичната 
архитектура на ОСП, като част от 
базовите параметри за по-амбициозни 
ангажименти в областта на околната 
среда и климата, и следва да бъдат 
всеобхватно прилагани в целия 
Европейски съюз. За земеделските 
стопани, които не спазват тези 
изисквания, държавите членки следва да 
гарантират, че на тях се налагат 
пропорционални, ефективни и 
възпиращи санкции в съответствие с 
[хоризонталния регламент за ОСП].

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За тази цел държавите членки 
следва да разработят консултантски 
услуги в областта на селското 
стопанство за подобряване на 
устойчивото управление и общата 

(24) За тази цел държавите членки 
следва да разработят консултантски 
услуги в областта на селското 
стопанство за подобряване на 
устойчивото управление и общата 
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ефективност на земеделските 
стопанства и предприятията в селските 
райони, които покриват 
икономическите, екологичните и 
социалните аспекти, както и за 
определяне на необходимите 
подобрения по отношение на всички 
мерки на равнището на отделните 
земеделски стопанства, предвидени в 
стратегическите планове по ОСП. Тези 
консултантски услуги в областта на 
селското стопанство следва да помогнат 
на земеделските стопани и на 
останалите бенефициери на 
подпомагане по линия на ОСП да се 
запознаят по-добре с взаимовръзката 
между управлението на земеделските 
стопанства и управлението на земите, от 
една страна, и определени стандарти, 
изисквания и информация, включително 
тези в областта на околната среда и 
климата, от друга страна. Списъкът на 
последните включва стандарти, 
приложими или необходими за 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери по линия на ОСП и 
установени в стратегическия план по 
ОСП, както и тези, произтичащи от 
законодателството в областта на водите, 
относно устойчивата употреба на 
пестициди, както и инициативите за 
борба с антимикробната резистентност 
и управлението на рисковете. С оглед 
повишаване качеството и ефективността 
на консултациите, държавите членки 
следва да включат в Системите за 
знания и иновации в селското 
стопанство (AKIS) консултанти, за да 
могат да предоставят актуална 
технологична и научна информация, 
разработена в областта на научните 
изследвания и иновациите.

ефективност на земеделските 
стопанства и предприятията в селските 
райони, които покриват 
икономическите, екологичните и 
социалните аспекти, както и за 
определяне на необходимите 
подобрения по отношение на всички 
мерки на равнището на отделните 
земеделски стопанства, предвидени в 
стратегическите планове по ОСП. Тези 
консултантски услуги в областта на 
селското стопанство следва да помогнат 
на земеделските стопани и на 
останалите бенефициери на 
подпомагане по линия на ОСП да се 
запознаят по-добре с взаимовръзката 
между управлението на земеделските 
стопанства и управлението на земите, от 
една страна, и определени стандарти, 
изисквания и информация, включително 
тези в областта на околната среда и 
климата, от друга страна. Списъкът на 
последните включва стандарти, 
приложими или необходими за 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери по линия на ОСП и 
установени в стратегическия план по 
ОСП, както и тези, произтичащи от 
законодателството в областта на водите, 
относно устойчивата употреба на 
пестициди, както и инициативите за 
борба с антимикробната резистентност 
и управлението на рисковете. С оглед 
повишаване качеството и ефективността 
на консултациите, държавите членки 
следва да включат в Системите за 
знания и иновации в селското 
стопанство (AKIS) консултанти, за да 
могат да предоставят актуална 
технологична и научна информация, 
разработена в областта на научните 
изследвания и иновациите. 
Консултантите следва също да бъдат 
обучени да предават по-добро 
разбиране за глобалното измерение на 
ОСП.
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Обосновка

Не всички земеделски стопани участват пряко в международната търговия и е 
вероятно някои от тях да не познават взаимните връзки в нейните рамки или 
въздействията в световен мащаб върху околната среда и климата. Консултантските 
услуги в областта на селското стопанство предоставят възможност за повишаване 
на осведомеността и за по-нататъшно интегриране на частния сектор в общите 
усилия на ЕС за справяне с предизвикателствата на международно равнище.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) ОСП следва да гарантира, че 
държавите членки подобряват 
резултатността в областта на околната 
среда, при зачитане на местните 
потребности и действителното 
положение на земеделските стопани. В 
рамките на преките плащания, 
предвидени в стратегическите планове 
по ОСП, държавите членки следва да 
установяват доброволни екосхеми за 
земеделските стопани, които следва да 
бъдат изцяло съгласувани с останалите 
интервенции. Те следва да бъдат 
определени от държавите членки като 
плащане, направено за стимулиране и 
възнаграждаване предоставянето на 
обществени блага в рамките на 
селскостопански практики, 
благоприятни за околната среда и 
климата или като компенсация за 
въвеждането на тези практики. И в двата 
случая те следва да са насочени към 
подобряване на свързаните с околната 
среда и климата резултати на ОСП, 
поради което следва да бъдат замислени 
така, че да надхвърлят задължителните 
изисквания, които вече са предвидени 
съгласно системата на предварителни 
условия. Държавите членки могат да 
решат да въведат екосхеми за 
селскостопански практики, като 
например засилено управление на 

(31) ОСП следва да гарантира, че 
държавите членки подобряват 
резултатността в областта на околната 
среда, при зачитане на местните 
потребности и действителното 
положение на земеделските стопани. В 
рамките на преките плащания, 
предвидени в стратегическите планове 
по ОСП, държавите членки следва да 
установяват доброволни екосхеми за 
земеделските стопани, които следва да 
бъдат изцяло съгласувани с останалите 
интервенции. Те следва да бъдат 
определени от държавите членки като 
плащане, направено за стимулиране и 
възнаграждаване предоставянето на 
обществени блага в рамките на 
селскостопански практики, 
благоприятни за околната среда и 
климата или като компенсация за 
въвеждането на тези практики. И в двата 
случая те следва да са насочени към 
подобряване на свързаните с околната 
среда и климата резултати на ОСП, 
поради което следва да бъдат замислени 
така, че да надхвърлят задължителните 
изисквания, които вече са предвидени 
съгласно системата на предварителни 
условия. Държавите членки могат да 
решат да въведат екосхеми за 
насърчаване на благоприятни за 
околната среда модели на 
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постоянните пасища и на особеностите 
на ландшафта и биологичното 
земеделие. Тези схеми могат да 
включват и „базисни схеми“, което 
може да бъде условие за поемане на по-
амбициозни ангажименти в областта на 
развитието на селските райони.

производство и за насърчаване на 
всички видове селскостопански 
практики, например, наред с други 
мерки, засилено управление на 
постоянните пасища и на особеностите 
на ландшафта и биологичното 
земеделие. Тези схеми могат да 
включват и „базисни схеми“, което 
може да бъде условие за поемане на по-
амбициозни ангажименти в областта на 
развитието на селските райони.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки следва да 
имат право да използват част от техния 
финансов таван за директни плащания 
за обвързано с производството 
подпомагане на доходите с цел 
подобряване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и/или качеството в някои сектори и 
производства, които са особено важни 
от социални, икономически или 
екологични съображения и претърпяват 
определени трудности. Освен това 
държавите членки следва да имат право 
да използват и допълнителна част от 
наличния финансов таван за директни 
плащания за предоставяне на обвързано 
с производството подпомагане на 
доходите конкретно за подпомагане на 
производството на протеинови култури, 
за да се намали дефицитът на Съюза в 
това отношение.

(32) Държавите членки следва да 
имат право да използват част от техния 
финансов таван за директни плащания 
за обвързано с производството 
подпомагане на доходите с цел 
подобряване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и/или качеството в някои сектори и 
производства, които са особено важни 
от социални, икономически или 
екологични съображения и претърпяват 
определени трудности. Обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите следва да отговаря на ясна 
екологична или социално-
икономическа необходимост или 
полза или следва да се предоставя за 
производствени методи, които 
надхвърлят стандартите, определени 
в системата за кръстосано 
съответствие. В своя стратегически 
план държавите членки следва да 
обяснят ясно причините, паради 
които предоставянето на обвързано с 
производството подпомагане би 
осигурило добавена стойност на 
усилията за постигането на 
икономически, социални или 
екологични цели и защо такива цели 
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не могат да бъдат постигнати чрез 
мерки за развитие на селските 
райони. В съответствие с 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие и Парижкото споразумение, 
обвързаното с производството 
подпомагане на доходите следва да 
няма отрицателно въздействие върху 
развиващите се страни и следва да не 
води до нарушения на вътрешния и 
международния пазар. Освен това 
държавите членки следва да имат право 
да използват и допълнителна част от 
наличния финансов таван за директни 
плащания за предоставяне на обвързано 
с производството подпомагане на 
доходите конкретно за подпомагане на 
производството на протеинови култури, 
за да се намали дефицитът на Съюза в 
това отношение, като по този начин се 
ограничи зависимостта му от вносни 
фуражи, по-специално продукти от 
соя и от палмово масло, които водят 
до обезлесяване, заграбване на земи, 
загуба на биологично разнообразие и 
разселване на общности. Ако 
протеиновите култури се внасят от 
трети държави, те следва да бъдат 
сертифицирани от Съюза като 
произведени по устойчив начин. 
Плащанията, предоставени за 
подпомагане на производството на 
бобови култури, следва да 
съответстват на предложенията, 
направени от Европейската комисия 
в нейния доклад до Съвета и 
Европейския парламент относно 
развитието на растителните 
протеини в Европейския съюз. 
Отговорният внос на растителни 
протеини в Съюза следва да бъде 
насърчаван чрез въвеждането на 
всеобхватен план за действие като 
част от стратегия за целия Съюз в 
областта на бобовите растения, 
която цели намаляване на 
зависимостта от вноса на соя и 
фуражи от трети държави.



AD\1176613BG.docx 25/67 PE629.646v02-00

BG

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Като вземат предвид 
продължаващото развитие на 
цифровизацията в селскостопанския 
сектор, държавите членки следва да 
бъдат в състояние да разработят 
подпрограма за повишаване на 
цифровите умения в селските райони 
и да предприемат допълнителни 
мерки за свеждане до минимум на 
неравенството между половете в 
областта на цифровите технологии 
чрез улесняване на достъпа на 
жените до учене през целия живот и 
професионално обучение в селските 
райони.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Съответствието на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите с международните задължения 
на Съюза следва да бъде гарантирано. 
Това включва по-специално 
изискванията на Меморандума за 
разбирателство между Европейската 
икономическа общност и Съединените 
американски щати за маслодайни 
семена в рамките на ГАТТ17, 
приложими след промени в засетите с 
маслодайни насаждения базови площи, 
вследствие на промените в състава на 
ЕС. В тази връзка Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема актове за 
изпълнение с цел определяне на 

(33) Съответствието на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите с международните задължения 
на Съюза и с общите разпоредби 
относно неговата външна дейност 
следва да бъде гарантирано. Това 
включва по-специално изискванията на 
Меморандума за разбирателство между 
Европейската икономическа общност и 
Съединените американски щати за 
маслодайни семена в рамките на 
ГАТТ17, приложими след промени в 
засетите с маслодайни насаждения 
базови площи, вследствие на промените 
в състава на ЕС. В тази връзка 
Комисията следва да бъде 
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подробни правила в това отношение. оправомощена да приема актове за 
изпълнение с цел определяне на 
подробни правила в това отношение.

_________________ _________________
17 Меморандум за разбирателство между 
Европейската икономическа общност и 
Съединените американски щати за 
маслодайни семена в рамките на ГАТТ 
(ОВ L 147, 18.6.1993 г.).

17 Меморандум за разбирателство между 
Европейската икономическа общност и 
Съединените американски щати за 
маслодайни семена в рамките на ГАТТ 
(ОВ L 147, 18.6.1993 г.).

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) С цел да се гарантира, че 
интервенциите са в съответствие с 
ангажимента на Съюза по 
отношение на СПР, следва да се 
осигури непрекъснат и всеобхватен 
мониторинг. Оценката на външното 
въздействие на ОСП следва да се 
извършва систематично, т.е. с 
помощта на показателите за ЦУР. 
Въз основа на това Комисията следва 
да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове с правила, 
определящи подходящи мерки за 
управление на мониторинга. В този 
контекст Комисията следва да 
разшири мандата на обсерваториите 
на пазара на ЕС с цел мониторинг на 
глобалното измерение на ОСП, по-
специално вноса и износа от и към 
най-слабо развитите държави. Следва 
да се обърне особено внимание на 
продуктите, считани за 
чувствителни от държавите 
партньори, и на продуктите от тези 
сектори, в които се отпускат 
обвързани с производството 
плащания по ОСП и в които се 
прилагат мерки за управление на 
кризи по ОСП. Когато системата за 
ранно предупреждение сигнализира за 
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нарушения на задължението за СПР, 
тя следва да започне диалог с 
партньорите от развиващите се 
държави, за да предложи подходящи 
мерки за справяне с проблемните 
въпроси.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (34а) С цел да се гарантира 
съответствието на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите в сектора на памука с 
международните задължения на 
Съюза по отношение на 
съгласуваността на политиките за 
развитие, държавите членки, които 
предоставят такова подпомагане, 
следва да извършват мониторинг на 
последиците от него за 
производството и търговията и да 
докладват на Комисията, с цел да се 
улесни наблюдението от страна на 
Комисията на въздействието на 
обвързаното с производството на 
памук подпомагане върху 
производството на памук в 
развиващите се държави партньорки, 
по-специално що се отнася до 
продоволствената сигурност.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) Следва да се въведе схема за 
сектора на бобовите култури, която 
да съдържа три цели. На първо място 
– намаляване на зависимостта от 
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концентрирани фуражни миксове, 
съдържащи соя, по-специално вносна 
соя, произхождаща от земя, която 
наскоро е била обезлесена или 
преобразувана, в съответствие с ЦУР 
15, ангажимента на Съюза за нулево 
обезлесяване и съществуващите 
ангажименти на частните 
дружества за нулево обезлесяване. На 
второ място – затваряне на циклите 
на хранителните вещества и 
ограничаването им до обхвата на 
местните и регионалните речни 
басейни в съответствие с Рамковата 
директива за водите. На трето 
място – насърчаване на местните и 
регионалните пазари на храни, 
фуражи и адаптирани към местните 
условия сортове семена с ниско 
потребление на ресурси. Тези 
плащания следва да не подпомагат 
отглеждането на бобови култури 
като монокултури или 
непрекъснатото им отглеждане.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Целите на ОСП следва да бъдат 
преследвани чрез подпомагане на 
инвестициите в производствени и в 
непроизводствени земи в земеделските 
стопанства и извън тях. Тези 
инвестиции могат да засягат, inter alia, 
инфраструктури, свързани с развитието, 
модернизацията и адаптацията към 
последиците от изменението на климата 
в селското и горското стопанство, в т.ч. 
достъпа до селскостопанска и горска 
земя, консолидиране и подобрение на 
земята, агро-лесовъдните практики и 
доставката и икономиите на енергия и 
вода. За да се осигури по-добра 
съгласуваност на стратегическите 

(41) Целите на ОСП следва да бъдат 
преследвани чрез подпомагане на 
инвестициите в производствени и в 
непроизводствени земи в земеделските 
стопанства и извън тях. Тези 
инвестиции могат да засягат, inter alia, 
инфраструктури, свързани с развитието, 
модернизацията и адаптацията към 
последиците от изменението на климата 
в селското и горското стопанство, в т.ч. 
достъпа до селскостопанска и горска 
земя, консолидиране и подобрение на 
земята, агро-лесовъдните практики и 
доставката и икономиите на енергия и 
вода. За да се осигури по-добра 
съгласуваност на стратегическите 
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планове по ОСП с целите на Съюза, 
както и равнопоставеност между 
държавите членки, в настоящия 
регламент е включен отрицателен 
списък на инвестиции.

планове по ОСП с целите на Съюза, 
както и равнопоставеност между 
държавите членки, в настоящия 
регламент е включен отрицателен 
списък на инвестиции. Като се имат 
предвид докладите, стратегиите и 
механизмът на Съюза, например 
неговият План за външни инвестиции 
и алиансът между Африка и Европа 
за устойчиви инвестиции и работни 
места, както и предстоящият доклад 
на Оперативната група за селските 
райони на Африка, земеделските 
стопани също така следва да бъдат 
насърчени да инвестират отговорно в 
развиващите се страни. 

Обосновка

Като предоставя насоки и гаранции, които спомагат за покриване на потенциалните 
рискове, ЕС и неговите държави членки могат действително да предлагат на 
земеделските стопани стимули за отговорно инвестиране в развиващите се страни. 
На земеделските стопани следва да се даде възможност чрез такива инвестиции да 
компенсират евентуалните отрицателни аспекти на подпомагането по линия на 
ОСП.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) В съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“ обменът на знания и 
иновациите е определен като 
междусекторна цел за новата ОСП. ОСП 
следва да продължи да подпомага 
модела за интерактивни иновации, 
който подобрява сътрудничеството 
между отделните участници с цел 
оптимално използване на взаимно 
допълващи се знания за 
разпространяване на практически 
решения. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство следва 

(46) В съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“ обменът на знания и 
иновациите е определен като 
междусекторна цел за новата ОСП. ОСП 
следва да продължи да подпомага 
модела за интерактивни иновации, 
който подобрява сътрудничеството 
между отделните участници с цел 
оптимално използване на взаимно 
допълващи се знания за 
разпространяване на практически 
решения. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство следва 
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да бъдат укрепени в рамките на 
Системите за знания и иновации в 
селското стопанство. Стратегическият 
план по ОСП следва да предоставя 
информация за съвместното 
функциониране на консултантските 
услуги, изследователската дейност и 
мрежите в селските райони. Всяка 
държава членка или регион, както е 
целесъобразно, могат да финансират 
определен брой дейности, насочени към 
обмен на знания и иновации, 
посредством видовете интервенции, 
предвидени в настоящия регламент.

да бъдат укрепени в рамките на 
Системите за знания и иновации в 
селското стопанство. Стратегическият 
план по ОСП следва да предоставя 
информация за съвместното 
функциониране на консултантските 
услуги, изследователската дейност и 
мрежите в селските райони. Следва да 
се осигури обмен с експерти в 
областта на сътрудничеството за 
развитие, за да се улесни предаването 
на знания и най-добри практики към 
развиващите се държави. Всяка 
държава членка или регион, както е 
целесъобразно, могат да финансират 
определен брой дейности, насочени към 
обмен на знания и иновации, 
посредством видовете интервенции, 
предвидени в настоящия регламент.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С цел да се гарантира адекватно 
финансиране за определени приоритети, 
правилата относно минималните 
финансови средства за тези приоритети 
следва да бъдат определени за 
подпомагане по ЕЗФРСР. За да се 
осигури равнопоставеност между 
земеделските стопани, следва да се 
установи максимален размер на 
средствата, разпределени за 
обвързаното с производството 
подпомагане по отношение на 
директните плащания. Освен това 
държавите членки следва да имат право 
да използват и допълнителна част от 
наличния финансов таван за директни 
плащания за предоставяне на обвързано 
с производството подпомагане на 
доходите конкретно за подобряване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и/или качеството на производството на 

(51) С цел да се гарантира адекватно 
финансиране за определени приоритети, 
правилата относно минималните 
финансови средства за тези приоритети 
следва да бъдат определени за 
подпомагане по ЕЗФРСР. За да се 
осигури равнопоставеност между 
земеделските стопани както в рамките 
на Съюза, така и извън него, следва да 
се установи максимален размер на 
средствата, разпределени за 
обвързаното с производството 
подпомагане по отношение на 
директните плащания. Освен това 
държавите членки следва да имат право 
да използват и допълнителна част от 
наличния финансов таван за директни 
плащания за предоставяне на обвързано 
с производството подпомагане на 
доходите конкретно за подобряване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
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протеинови култури. и/или качеството на производството на 
протеинови култури, за да се намали 
вносът от трети държави.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) За да се гарантира ясно 
стратегическо естество на 
стратегическите планове по ОСП и да се 
улеснят връзките с други политики на 
Съюза, и по-специално с установените 
дългосрочни целеви стойности на 
национално равнище, произтичащи от 
законодателството на Съюза или от 
международни споразумения, като 
например тези, свързани с изменението 
на климата, горите, биологичното 
разнообразие и водите, целесъобразно е 
за всяка държава членка да има един-
единствен стратегически план по ОСП.

(55) За да се гарантира ясно 
стратегическо естество на 
стратегическите планове по ОСП и да се 
улеснят връзките с други политики на 
Съюза, и по-специално с установените 
дългосрочни целеви стойности на 
национално равнище, произтичащи от 
законодателството на Съюза или от 
международни споразумения, като 
например тези, свързани с изменението 
на климата, горите, биологичното 
разнообразие, водите и 
съгласуваността на политиките за 
развитие (СПР), целесъобразно е за 
всяка държава членка да има един-
единствен стратегически план по ОСП.

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) За да се гарантира, че 
установяването на целевите стойности 
от държавите членки и разработването 
на интервенции е целесъобразно и 
допринася максимално за постигането 
на целите на ОСП, е необходимо 
стратегията на стратегическите планове 
по ОСП да бъде основана на 
предварителен анализ на местните 
условия и на оценка на потребностите 
във връзка с целите на ОСП.

(57) За да се гарантира, че 
установяването на целевите стойности 
от държавите членки и разработването 
на интервенции е целесъобразно и 
допринася максимално за постигането 
на целите на ОСП, е необходимо 
стратегията на стратегическите планове 
по ОСП да бъде основана на 
предварителен анализ на местните 
условия и на оценка на потребностите 
във връзка с целите на ОСП. В това 
отношение държавите членки следва 
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също така да посочат какви мерки 
предприемат, за да се справят с 
проблеми като обезлюдяването на 
земята, концентрацията на 
поземлена собственост, 
опустиняването, качеството на 
водата или загубата на биологично 
разнообразие, които също имат 
въздействие в световен мащаб.

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Стратегическите планове по 
ОСП имат за цел осигуряване на по-
добра съгласуваност между 
многобройните инструменти на ОСП, 
тъй като те следва да обхващат всички 
видове интервенции под формата на 
директни плащания, секторни видове 
интервенции и видове интервенции в 
областта на развитието на селските 
райони. Те следва също така да 
осигуряват и доказват съответствието и 
целесъобразността на избора, направен 
от държавите членки по отношение на 
приоритетите и целите на Съюза. 
Поради това е целесъобразно те да 
включват насочена към постигането на 
резултати стратегия за интервенциите, 
структурирана на базата на 
специфичните цели на ОСП, 
включително количествено определени 
целеви стойности във връзка с тези 
цели. За да се даде възможност за 
техния мониторинг на годишна основа, 
целесъобразно е тези целеви стойности 
да се основават на показателите за 
резултатите.

(58) Стратегическите планове по 
ОСП имат за цел осигуряване на по-
добра съгласуваност между 
многобройните инструменти на ОСП и 
нейното външно измерение, тъй като 
те следва да обхващат всички видове 
интервенции под формата на директни 
плащания, секторни видове 
интервенции и видове интервенции в 
областта на развитието на селските 
райони. Те следва също така да 
осигуряват и доказват съответствието и 
целесъобразността на избора, направен 
от държавите членки по отношение на 
приоритетите и целите на Съюза. 
Поради това е целесъобразно те да 
включват насочена към постигането на 
резултати стратегия за интервенциите, 
структурирана на базата на 
специфичните цели на ОСП, 
включително количествено определени 
целеви стойности във връзка с тези 
цели. За да се даде възможност за 
техния мониторинг на годишна основа, 
целесъобразно е тези целеви стойности 
да се основават на показателите за 
резултатите.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Стратегията следва също така да 
подчертава взаимното допълване между 
инструментите на ОСП и останалите 
политики на Съюза. По-специално, 
всеки стратегически план по ОСП 
следва да взема предвид 
законодателството в областта на 
околната среда и климата, когато това е 
целесъобразно, и националните планове, 
произлизащи от това законодателство, 
следва да бъдат описани като част от 
анализа на положението към момента 
(„SWOT анализ“). Целесъобразно е да се 
направи списък на законодателните 
инструменти, които следва да бъдат 
изрично посочени в стратегическия 
план по ОСП.

(59) Стратегията следва също така да 
подчертава взаимното допълване между 
инструментите на ОСП и останалите 
политики на Съюза. По-специално, 
всеки стратегически план по ОСП 
следва да взема предвид 
законодателството в областта на 
околната среда и климата, когато това е 
целесъобразно, ангажиментите на 
Съюза за съгласуваност на 
политиките за развитие и 
националните планове, произлизащи от 
това законодателство, следва да бъдат 
описани като част от анализа на 
положението към момента („SWOT 
анализ“). Целесъобразно е да се направи 
списък на законодателните 
инструменти, които следва да бъдат 
изрично посочени в стратегическия 
план по ОСП.

Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) В съответствие с принципа на 
споделено управление, при 
изпълнението на ОСП Комисията се 
подпомага от комитети, сформирани от 
представители на държавите членки. С 
цел опростяване на системата и 
обединяване на позициите на държавите 
членки, за изпълнението на настоящия 
регламент се установява само един 
комитет за мониторинг, в резултат на 
което установените за програмния 
период 2014—2020 г. Комитет за 
развитие на селските райони и Комитет 
за директните плащания се сливат. 

(70) В съответствие с принципа на 
споделено управление, при 
изпълнението на ОСП Комисията се 
подпомага от комитети, сформирани от 
представители на държавите членки. С 
цел опростяване на системата и 
обединяване на позициите на държавите 
членки, за изпълнението на настоящия 
регламент се установява само един 
комитет за мониторинг, в резултат на 
което установените за програмния 
период 2014—2020 г. Комитет за 
развитие на селските райони и Комитет 
за директните плащания се сливат. 
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Отговорността за подпомагане на 
държавите членки при изпълнението на 
стратегическите планове по ОСП е 
споделена между управляващия орган и 
комитета за мониторинг. Комисията 
следва да бъде подпомагана и от 
Комитета за общата селскостопанска 
политика в съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент.

Отговорността за подпомагане на 
държавите членки при изпълнението на 
стратегическите планове по ОСП е 
споделена между управляващия орган и 
комитета за мониторинг. Комисията 
следва да бъде подпомагана и от 
Комитета за общата селскостопанска 
политика и да докладва на комисията 
по развитие на Европейския 
парламент в съответствие с 
разпоредбите, установени в настоящия 
регламент.

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Предвид това че държавите 
членки ще имат много по-голяма 
гъвкавост и субсидиарност при 
разработването на интервенциите, 
мрежите са ключов инструмент за 
управление и насочване на политиката и 
за осигуряване на достатъчно внимание 
и капацитет в държавите членки. 
Единна мрежа следва да гарантира по-
добра координация между дейностите в 
мрежа на равнището на Съюза и на 
национално и регионално равнище. 
Европейската и националната мрежа по 
ОСП заменят действащите европейска 
мрежа за развитие на селските райони, 
мрежите в рамките на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост и националните мрежи на 
селските райони, под формата на 
платформа за повече обмен на знания с 
цел по-добро отразяване на резултатите 
и добавената стойност на политиката на 
европейско равнище, и по-специално на 
политиката по програма „Хоризонт 
Европа“. С цел подобряване на обмена 
на знания и иновации се създава 
партньорство ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост, което 

(72) Предвид това че държавите 
членки ще имат много по-голяма 
гъвкавост и субсидиарност при 
разработването на интервенциите, 
мрежите са ключов инструмент за 
управление и насочване на политиката и 
за осигуряване на достатъчно внимание 
и капацитет в държавите членки. 
Единна мрежа следва да гарантира по-
добра координация между дейностите в 
мрежа на равнището на Съюза и на 
национално и регионално равнище. 
Европейската и националната мрежа по 
ОСП заменят действащите европейска 
мрежа за развитие на селските райони, 
мрежите в рамките на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост и националните мрежи на 
селските райони, под формата на 
платформа за повече обмен на знания с 
цел по-добро отразяване на резултатите 
и добавената стойност на политиката на 
европейско равнище, и по-специално на 
политиката по програма „Хоризонт 
Европа“. С цел подобряване на обмена 
на знания и иновации се създава 
партньорство ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост, което 
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прилага модела за интерактивни 
иновации в съответствие с 
методологията, изложена в настоящия 
регламент.

прилага модела за интерактивни 
иновации в съответствие с 
методологията, изложена в настоящия 
регламент. Следва да се осигури обмен 
с експерти в областта на 
сътрудничеството за развитие, за да 
се повиши осведомеността и да се 
улесни предаването на знания и най-
добри практики.

Изменение 36

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Насочеността към резултатност, 
заложена в модела за осъществяване на 
политиката, изисква строга рамка за 
качеството на изпълнението, по-
специално тъй като стратегическите 
планове по ОСП биха допринесли за 
постигането на широки общи цели за 
други споделено управлявани политики. 
Политика, основаваща се на качеството 
на изпълнението, предполага 
извършването на годишни и 
многогодишни оценки въз основа на 
показатели за крайни продукти, 
резултати и въздействие, както е 
определено в рамката за качеството на 
изпълнението, мониторинга и оценката. 
За тази цел следва да се подбере 
ограничен и целеви набор от 
показатели, който позволява възможно 
най-точно да се определи дали 
подпомаганите интервенции допринасят 
за постигането на предвидените цели. 
Показателите за резултатите и крайните 
продукти, отнасящи се до целите, 
свързани с климата и околната среда, 
могат да включват интервенции, 
установени в националните 
инструменти в областта на околната 
среда и климата, произтичащи от 
законодателството на Съюза.

(74) Насочеността към резултатност, 
заложена в модела за осъществяване на 
политиката, изисква строга рамка за 
качеството на изпълнението, по-
специално тъй като стратегическите 
планове по ОСП биха допринесли за 
постигането на широки общи цели за 
други споделено управлявани политики. 
Политика, основаваща се на качеството 
на изпълнението, предполага 
извършването на годишни и 
многогодишни оценки въз основа на 
показатели за крайни продукти, 
резултати и въздействие, както е 
определено в рамката за качеството на 
изпълнението, мониторинга и оценката. 
За тази цел следва да се подбере 
ограничен и целеви набор от 
показатели, който позволява възможно 
най-точно да се определи дали 
подпомаганите интервенции допринасят 
за постигането на предвидените цели. 
Показателите за резултатите и крайните 
продукти, отнасящи се до целите, 
свързани с климата и околната среда, 
могат да включват интервенции, 
установени в националните 
инструменти в областта на околната 
среда и климата, произтичащи от 
законодателството на Съюза. Оценката 
по въпроса дали целите на ОСП се 
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постигат също следва да се извършва 
въз основа на показатели, свързани с 
въздействието на ОСП върху целите 
на Съюза в областта на развитието и 
върху развиващите се страни.

Изменение 37

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) Като част от рамката за 
качеството на изпълнението, 
мониторинга и оценката, държавите 
членки следва да наблюдават и 
докладват ежегодно на Комисията за 
постигнатия напредък. Информацията, 
предоставена от държавите членки, 
представлява основата на докладите, 
изготвяни от Комисията за напредъка в 
постигането на специфичните цели за 
целия програмен период, като за целта 
тя използва основен набор от 
показатели.

(75) Като част от рамката за 
качеството на изпълнението, 
мониторинга и оценката, държавите 
членки следва да наблюдават и 
докладват ежегодно на Комисията за 
постигнатия напредък. Информацията, 
предоставена от държавите членки, 
представлява основата на докладите, 
изготвяни от Комисията за напредъка в 
постигането на специфичните цели за 
целия програмен период, като за целта 
тя използва основен набор от 
показатели. Като използва данни от 
държавите членки, Комисията следва 
ежегодно да публикува екологичния 
отпечатък на производството и на 
потреблението на продукти на 
хранително-вкусовата промишленост 
в Съюза.

Изменение 38

Предложение за регламент
Съображение 75 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75а) Системата за мониторинг на 
ОСП следва да бъде допълнена от 
независима система в рамките на 
Съюза за получаване на жалби от 
лица или общности, засегнати от 
ОСП. Важната роля на комисията по 
развитие на Парламента, както и 
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нейния постоянен докладчик относно 
СПР, следва да бъде призната.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 иa) „съгласуваност на политиките 
за развитие“ означава задължението 
Съюзът да взема предвид целите на 
сътрудничеството за развитие в 
политиките, които прилага, както и 
– в рамките на усилията за постигане 
на вътрешните политически цели – 
неговото задължение да избягва 
отрицателни политически мерки, 
които оказват неблагоприятно 
въздействие върху целите на Съюза в 
областта на развитието;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 йа) „продоволствена сигурност“ 
означава правото на хората на 
здравословна и съобразена с 
културните особености храна, 
произведена чрез екологосъобразни и 
устойчиви методи, както и правото 
на хората да определят собствените 
си хранителни и селскостопански 
системи.
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да насърчи развитието на 
интелигентен, устойчив и 
диверсифициран сектор на селското 
стопанство и да гарантира 
продоволствената сигурност;

a) да насърчи дълготрайно, 
приобщаващо, стабилно, устойчиво и 
диверсифицирано селскостопанско 
производство, което гарантира 
устойчива, децентрализирана и 
дългосрочна продоволствена сигурност, 
като се избягва свръхпроизводство и 
се гарантира съгласуваност на 
политиките за развитие;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да подкрепя грижите за околната 
среда и действията в областта на 
климата и да допринася за постигане 
на целите на Съюза, свързани с 
околната среда и климата;

б) да подкрепя грижите за околната 
среда, биологичното разнообразие и 
действията в областта на климата и да 
постигне всички цели на Съюза, 
свързани с околната среда и климата, 
които са от значение за селското 
стопанство;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да укрепва социално-
икономическата структура на селските 
райони.

в) да постигне балансирано 
териториално развитие на 
икономиките и общностите в 
селските райони, като укрепва 
социално-икономическата структура на 
селските райони.
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези цели следва да се допълват с 
междусекторната цел за 
модернизиране на сектора чрез 
стимулиране и споделяне на знанията, 
иновациите и цифровизацията в 
селското стопанство и селските райони 
и насърчаване на използването им в по-
голяма степен.

Тези цели се прилагат по начин, 
който ще гарантира постигането на 
междусекторните цели на 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие и на задълженията по 
Парижкото споразумение. Когато 
това е благоприятно за постигането 
на тези цели, регламентът има за цел 
стимулиране и споделяне на знанията, 
техниките и инструментите в 
селското стопанство и селските райони, 
насърчаване на използването им в по-
голяма степен и гарантиране на 
прехода към устойчиво развитие, 
посочен в член 11 от ДФЕС.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
устойчивост в целия Съюз с цел 
подобряване на продоволствената 
сигурност;

a) a) подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
устойчивост в целия Съюз с цел 
гарантиране на дългосрочната 
продоволствена сигурност, като 
същевременно се избягват вредните 
практики на дъмпинг;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) засилване на пазарната 
ориентация и повишаване на 

б) засилване на пазарната 
ориентация чрез насърчаване на къси 
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конкурентоспособността, включително 
поставяне на по-голям акцент върху 
научните изследвания, технологиите и 
цифровизацията;

вериги на доставки и продукти с 
добавена стойност, като например 
произведените от биологичното 
земеделие, и повишаване на 
конкурентоспособността, включително 
поставяне на по-голям акцент върху 
партньорското обучение, научните 
изследвания, технологиите и 
цифровизацията;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както и за 
устойчива енергия;

г) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него чрез 
значително намаляване на емисиите 
на парникови газове от селското 
стопанство в съответствие с 
Парижкото споразумение и целите 
на Съюза в областта на климата;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) насърчаване на заетостта, 
растежа, социалното приобщаване и 
местното развитие в селските райони, 
включително биоикономиката и 
устойчивото горско стопанство;

з) насърчаване на заетостта, 
приобщаващия и устойчив растеж, 
диверсификацията на дейностите и 
доходите, равенството между 
половете, социалното приобщаване, 
борбата с бедността, местното 
развитие в селските райони, 
включително устойчивото горско 
стопанство, подобряване на основните 
обществени услуги и насърчаване на 
социалното и териториалното 
сближаване;



AD\1176613BG.docx 41/67 PE629.646v02-00

BG

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) подобряване на реакцията на 
селското стопанство в ЕС в отговор на 
обществените изисквания по отношение 
на храните и здравето, включително за 
безвредна, питателна и устойчива храна, 
хранителни отпадъци, както и за 
хуманно отношение към животните.

и) подобряване на реакцията на 
селското стопанство в ЕС в отговор на 
обществените изисквания по отношение 
на храните и здравето, включително за 
безвредна, питателна, 
висококачествена и устойчива храна, 
борба с разхищението на храни, както и 
за екологична устойчивост и 
подобряване на хуманното отношение 
към животните, като същевременно се 
допринася за изпълнението на 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) Съгласуваност на политиките 
за развитие (СПР): систематично 
отчитане на целите на 
сътрудничеството за развитие и 
избягване на отрицателно външно 
въздействие на политиките на Съюза 
върху развиващите се държави и 
тяхното население.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Цели на Съюза и на държавите 
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членки
1. В съответствие с целите, 
посочени в членове 5 и 6 от 
регламента, комбинираните 
стратегически планове по ОСП водят 
до:
a) нетно увеличение на броя или 
земеделските стопани, 
селскостопанските работници и 
свързаните с тях работни места в 
селските райони;
б) съществено намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
свързани със селскостопанския 
сектор, до 2027 г.;
в) спиране и обръщане на 
тенденцията за загуба на биологично 
разнообразие;
г) спиране и обръщане на 
тенденцията за разпространение на 
антимикробната резистентност;
д) спиране и обръщане на 
тенденцията за загуба на 
опрашители, птици и насекоми;
е) увеличаване на генетичното 
разнообразие при културите и 
животните, както и помежду им;
ж) намаляване на износа на живи 
животни;
з) намаляване на замърсяването 
на въздуха и водите, дължащо се на 
селскостопанския сектор;
и) поддържане и увеличаване на 
площта на постоянните пасища;
й) намаляване на употребата на 
пестициди в съответствие с 
Директива 2009/128/ЕО.
2. В своите проекти на 
стратегически планове държавите 
членки посочват как възнамеряват да 
допринесат за постигането на тези 
цели и предлагат конкретни 
национални цели.
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3. В съответствие с процедурата, 
описана в глава III от дял V, 
Комисията се уверява, че 
комбинацията от национални цели 
ще позволи постигането на целта на 
Съюза, посочена в параграф 1, че 
интервенциите, планирани от 
държавите членки, са достатъчни, за 
да се постигнат техните национални 
цели. За да се осигурят равни условия 
на конкуренция, Комисията 
гарантира, че държавите членки са 
приели сходни национални цели.

Обосновка

Определянето на минимални цели за целия Съюз е необходимо, за да се гарантира 
постигането на общите цели на разглеждания регламент.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Съгласуваност на политиките за 

развитие
1. Държавите членки 
гарантират, че интервенциите са в 
съответствие с ангажимента на 
Съюза за съгласуваност на 
политиките за развитие (СПР), 
правото на развитие и правото на 
храна. 
2. Интервенциите на държавите 
членки допринасят за постигането на 
целите, определени в Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие, и по-
специално ЦУР 2, ЦУР 10, ЦУР 12 и 
ЦУР 13. Поради това ОСП:
i) допринася за развитието на 
разнообразно и устойчиво селско 
стопанство и устойчиви 
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агроекологични практики както в 
Съюза, така и в държавите 
партньори;
ii) допринася за поддържането на 
генетичното разнообразие на 
семената, на култивираните 
растения и на отглежданите в 
стопанства и на домашните 
животни, както и на свързаните с 
тях диви видове както в Съюза, така 
и в държавите партньори;
iii) допринася за оползотворяване 
на потенциала на дребните 
земеделски стопани, малките 
земеделски предприятия, по-
специално жените земеделски 
стопани, коренното население, което 
се занимава със селскостопанско 
производство, и животновъдите, 
както в Съюза, така и в държавите 
партньори;
iv) допринася за развитието на 
местни системи за производство на 
храни и на местни и регионални 
пазари както в Съюза, така и в 
държавите партньори с цел свеждане 
до минимум на зависимостта от внос 
на храни и съкращаване на 
хранителните вериги;
v) прекратява търговските 
практики, които нарушават 
световната търговия на 
селскостопанските пазари;
vi) включва изцяло мерките за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и 
адаптиране към него;
vii) спазва предвиденото в Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата; свързаните с търговията 
правила в селското стопанство не 
възпрепятстват устойчивото 
използване на ресурсите или 
многостранните цели в областта на 
климата.
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3. Държавите членки и 
Комисията наблюдават 
изпълнението на ОСП и гарантират, 
че стратегическите планове по ОСП 
избягват отрицателно въздействие 
върху местните селскостопански 
пазари и местните производители в 
развиващите се страни. Разпоредбите 
относно наблюдението са посочени в 
член 119а.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 9б
Съответствие с Парижкото 

споразумение
1. Целите на стратегическите 
планове по ОСП се следват в 
съответствие с Парижкото 
споразумение и с цел постигане на 
глобалните цели, определени в 
Споразумението, както и на 
ангажиментите, описани в 
национално определените приноси на 
Съюза и държавите членки.
2. Държавите членки 
гарантират, че техните 
стратегически планове са в 
съответствие с вече установените 
дългосрочни национални цели, 
определени във или произтичащи от 
законодателните инструменти, 
посочени в приложение XI, както и с 
целите, посочени в параграф 2.
3. Преди да одобри 
стратегическите планове, 
Комисията гарантира, че те ще 
спазват целите, определени в 
настоящия член.
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Обосновка

Държавите членки разработват инструменти за обвързване на фондовете на ЕС със 
стандарти, които се отнасят единствено до съображения, свързани с околната 
среда. Предприемането на мерки във връзка с производствените модели (които могат 
на свой ред да окажат въздействие и върху моделите на потребление) е необходимо, 
за да се гарантира, че Съюзът като цяло не институционализира 
свръхпроизводството (какъвто е случаят към настоящия момент).

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат икономическите, 
екологичните и социалните аспекти и 
осигуряват актуална технологична и 
научна информация, разработена в 
областта на научните изследвания и 
иновациите. Те следва да бъдат част от 
взаимосвързаните услуги, предоставяни 
от консултантите в селското стопанство, 
изследователите, организациите на 
земеделски стопани и други 
заинтересовани лица, които съставляват 
Системите за знания и иновации в 
селското стопанство (AKIS).

2. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат икономическите, 
екологичните и социалните аспекти и 
осигуряват актуална технологична и 
научна информация, разработена в 
областта на научните изследвания и 
иновациите. Те следва да бъдат част от 
взаимосвързаните услуги, предоставяни 
от консултантите в селското стопанство, 
изследователите, организациите на 
земеделски стопани и други 
заинтересовани лица, които съставляват 
Системите за знания и иновации в 
селското стопанство (AKIS). На 
експертите в областта на 
сътрудничеството за развитие следва 
да се осигури възможност за текущ 
обмен с AKIS, за да се улесни 
предаването на знания и най-добри 
практики към развиващите се 
страни.
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Изменение 55

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 еa) устойчиви селскостопански 
практики, които спомагат за 
поддържане на екосистемите, които 
укрепват капацитета за адаптиране 
към изменението на климата и които 
постепенно подобряват качеството 
на земята и почвите, в съответствие 
с целите на ЦУР 2.

Обосновка

Предоставянето на обучение за земеделските стопани и бенефициерите на средства 
по ОСП за начина на изпълнение на целите на ЦУР 2 се вписва в рамките на 
ангажимента на Съюза за предприемане на мерки по свързаните с климата въпроси и 
Програмата до 2030 г.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Консултантите се обучават да 
предават по-добро разбиране за 
глобалното въздействие на ОСП.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 7 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обвързаното с производството 
подпомагане на доходите;

a) обвързаното с производството 
подпомагане на доходите в обхвата на 
изискванията на СТО за премахване 
на нарушаващата търговията 
подкрепа;
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
подпомагане за доброволните схеми за 
климата и околната среда 
(„екосхемите“) съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП.

1. Държавите членки постепенно 
увеличават подпомагането за 
схемите за климата и околната среда 
(„екосхемите“) съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При изготвянето на своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки следва да отдават 
приоритет на системите за 
земеделие, които носят множество 
ползи по ефективен начин за 
постигането на целите по член 6, 
параграф 1, като например засилено 
управление на постоянните пасища, 
особеностите на ландшафта и 
биологичното земеделие.

Обосновка

Обхватът на мерките, които ще бъдат подпомагани по екосхемите, трябва да се 
определи по-добре. Държавите членки следва да разполагат с гъвкавостта да избират 
практики, които са добре пригодени към тяхната територия, но да отдават 
приоритет на подпомагането на системите за земеделие, включващи множество 
земеделски практики, с цел увеличаване до максимум на ефекта от екосхемите върху 
климата и околната среда. В допълнение към това, чрез подпомагане на 
съществуващите схеми за сертифициране държавите членки могат да гарантират, 
че администрацията на екосхемите е по-опростена.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато държава членка 
предложи доброволно обвързано с 
производството подпомагане в своя 
стратегически план, предвиден в 
член 106, Комисията гарантира, че:
a) помощта отговаря на 
принципа за ненанасяне на вреда;
б) има ясна екологична или 
социална необходимост или полза, 
обоснована с емпирични, 
количествено определими и 
независимо проверими доказателства;
в) подпомагането се използва за 
удовлетворяване на нуждите на 
Съюза в областта на 
продоволствената сигурност и не 
води до нарушения на вътрешния или 
международния пазар;
г) предоставянето на 
обвързаното с производството 
подпомагане не води до търговски 
резултати, които имат отрицателно 
въздействие върху инвестициите в 
областта на хранително-вкусовата 
промишленост, развитието на 
производството и преработката в 
развиващите се държави партньорки;
д) доброволното обвързано с 
производството подпомагане не се 
отпуска за пазари, намиращи се в 
криза поради свръхпроизводство или 
свръхпредлагане;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато е необходимо, на 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
допълване на настоящия регламент с 
мерки, които да бъдат приети от 
държавите членки, когато използват 
обвързано с производството 
подпомагане на доходите, с цел да се 
премахнат неблагоприятните 
въздействия върху развиващите се 
страни.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други 
нехранителни култури, с изключение 
на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност в техните 
рамки, включително биологично 
земеделие, които нахвърлят 
изискванията на стандартите, 
определени в системата за 
кръстосано съответствие, или които 
са важни по икономически, социални 
или екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
фуражни култури, семена, овче и козе 
месо, маслиново масло, копринени 
буби, сух фураж, хмел, цикория, 
плодове и зеленчуци и дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация.

Изменение 63
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Предложение за регламент
Член 58 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58а
Секторът на бобовите култури

Цели на сектора на бобовите култури
Държавите членки следват следните 
цели в сектора на бобовите култури:
a) схемата увеличава 
устойчивото производство и 
потребление на бобови култури в 
Съюза, за да се увеличи 
самодостатъчността в 
съответствие с целите, определени в 
приложение I;
б) бобовите култури на 
обработваеми площи, подкрепяни с 
финансова помощ от Съюза, са част 
от сеитбооборотен цикъл с 
продължителност най-малко три 
години или от комбинация от видове 
във временни пасища на обработваема 
земя. Този сеитбооборот е съвместим 
със схемите за опазване на климата и 
на околната среда („екосхеми“) в 
член 28, съобразно който 
сеитбооборотен цикъл с 
продължителност четири или повече 
години може да бъде възнаграден. 
Схемата може също така да 
възнагради отглеждането на по-
малко култури или на междинни 
култури, което не се възнаграждава 
по друг начин в рамките на други 
мерки;
в) основана на пасища паша, 
която се извършва на пасища с голямо 
многообразие на видовете, или косене 
на ливади с голямо многообразие на 
видовете за фураж на постоянно 
пасище, което съдържа бобови видове 
на тревната площ, също могат да 
бъдат субсидирани, при условие че не 
се извършва повторна оран и 
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повторно засяване;
г) мерките, посочени в 
настоящия член, са в съответствие с 
ангажиментите и 
законодателството на Съюза в 
областта на климата и околната 
среда и не водят до преки или непреки 
промени в земеползването, като имат 
действително положително 
въздействие върху световните емисии 
на парникови газове съгласно 
глобалния модел за управление на 
биосферата [GLOBIOM].
д) тези плащания не подпомагат 
отглеждането на монокултурни или 
непрекъснато засявани бобови 
култури;
е) намаляване на зависимостта 
от концентрирани фуражни миксове, 
съдържащи соя, по-специално вносна 
соя, произхождаща от земи, които 
наскоро са били обезлесени или 
преобразувани, в съответствие с ЦУР 
15, ангажимента на ЕС за нулево 
обезлесяване и съществуващите 
ангажименти на частните 
дружества за нулево обезлесяване;
ж) затваряне на циклите на 
хранителните вещества и 
ограничаването им до обхвата на 
местните и регионалните речни 
басейни в съответствие с Рамковата 
директива за водите;
з) насърчаване на местните и 
регионалните пазари в областта на 
храните, фуражите и адаптираните 
към местните условия сортове 
семена с ниско потребление на 
ресурси.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

зa) инвестиции в производство на 
биоенергия, които не са съвместими с 
критериите за устойчивост, 
определени в Директивата за 
енергията от възобновяеми 
източници, включително 
ограничаването на определени видове 
стоки.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
подпомагане за инструменти за 
управление на риска, установени в 
настоящия член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки предоставят 
подпомагане за инструменти за 
управление на риска, установени в 
настоящия член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП, 
като същевременно отчитат 
възможното неблагоприятно 
въздействие върху инвестициите, 
развитието на производството и 
преработката в хранително-
вкусовата промишленост в 
развиващите се държави партньорки; 

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Примерните разпределени финансови 
средства за интервенции за обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите, посочени в дял III, глава ІІ, 
раздел 2, подраздел 1, се ограничават до 
най-много 10 % от сумите, установени в 
приложение VII.

Примерните разпределени финансови 
средства за интервенции за обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите, посочени в дял III, глава ІІ, 
раздел 2, подраздел 1, се ограничават до 
най-много 5% от сумите, установени в 
приложение VII.
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Изменение 67

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите членки, 
Комисията извършва оценка на приноса 
на политиката към целите по отношение 
на изменението на климата чрез 
използването на проста и обща 
методология.

1. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите членки, 
Комисията извършва оценка на приноса 
на политиката към целите по отношение 
на изменението на климата чрез 
използването на проста, прецизна и 
обща методология.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 1а. Провеждат се независими 
научни изследвания за определяне на 
приноса към намаляването на 
емисиите на парникови газове или за 
улавянето на парникови газове от 
различните дейности, осъществявани 
от държавите членки.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 1б. Въз основа на тези проучвания 
Комисията предлага методология за 
проследяване, като гарантира, че:
a) само разходите, разпределени 
за дейности, които допринасят 
значително за намаляване и улавяне 
на емисиите, се считат за разходи, 
свързани с климата;
б) процентът на всеки разход, 



AD\1176613BG.docx 55/67 PE629.646v02-00

BG

който се счита за разход, свързан с 
климата, е пропорционален на 
действителното положително 
въздействие на дейността върху 
емисиите на парникови газове или 
улавянето на парникови газове;
в) разходите, разпределени за 
дейности, които имат отрицателно 
въздействие върху емисиите на 
парникови газове и улавянето на 
парникови газове, се приспадат от 
общите разходи за климата, като се 
използва сходна методология.

Обосновка

В своя доклад относно предложенията на Комисията относно ОСП Европейската 
сметна палата определи очаквания принос на ОСП към целите, свързани с 
изменението на климата, като „нереалистичен“. Този принос трябва да се изчислява 
за всяка отделна интервенция, въз основа на действителното въздействие на 
дейностите, измерено чрез научни изследвания, които са обект на партньорска 
проверка.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Органът на държавата членка, 
който отговаря за изготвянето на 
стратегическия план по ОСП, 
гарантира, че компетентните органи 
за сътрудничеството за развитие са 
действително ангажирани с 
изготвянето и наблюдението на 
изпълнението на стратегическия 
план по ОСП с цел да го приведат в 
съответствие с политиката на 
държава членка и на Съюза в 
областта на сътрудничеството за 
развитие.
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Изменение 71

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) икономически и социални 
партньори;

б) икономически партньори, 
партньори по въпросите на околната 
среда и социални партньори;

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, и където е приложимо, 
организациите, отговарящи за 
насърчаване на социалното включване, 
основните права, равенството на 
половете и недискриминацията.

в) съответните организации, 
представляващи интересите на 
гражданското общество, например 
НПО, и когато е приложимо, 
организациите, отговарящи за 
насърчаване на социалното включване, 
основните права, равенството на 
половете и недискриминацията.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ангажират тези 
партньори в подготовката на 
стратегическите планове по ОСП.

Държавите членки ангажират тези 
партньори в подготовката на 
стратегическите планове по ОСП. 
Партньори от трети държави биват 
поканени да участват в подготовката 
на стратегическите планове по ОСП.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на специфичните цели, 
свързани с околната среда и климата, 
посочени в член 6, параграф 1, букви г), 
д) и е), в оценката се вземат предвид 
националните планове в областта на 
околната среда и климата, произтичащи 
от законодателните инструменти, 
посочени в приложение XI.

По отношение на специфичните цели, 
свързани с околната среда и климата, 
посочени в член 6, параграф 1, букви г), 
д) и е), в оценката се вземат предвид 
националните планове в областта на 
околната среда и климата, произтичащи 
от законодателните инструменти, 
посочени в приложение XI, целите на 
Парижкото споразумение и целта за 
значително намаляване на емисиите 
на парникови газове на ЕС, свързани 
със селското стопанство, до 2027 г.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обяснение за това как аспектите 
на стратегическия план по ОСП, 
свързани с околната среда и климата, 
имат за цел да допринесат за вече 
установени дългосрочни национални 
целеви стойности, установени във или 
произтичащи от законодателните 
актове, посочени в приложение XI;

б) обяснение за това как аспектите 
на стратегическия план по ОСП, 
свързани с околната среда и климата, 
имат за цел да допринесат за вече 
установени дългосрочни национални 
целеви стойности, установени във или 
произтичащи от законодателните 
актове, посочени в приложение XI, 
целите на Парижкото споразумение 
и целта за значително намаляване на 
емисиите на парникови газове на ЕС, 
свързани със селското стопанство, до 
2027 г.;

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) описание на това как 
консултантските услуги, посочени в 
член 13, научноизследователската 
дейност и мрежите по ОСП ще работят 

ii) описание на това как 
консултантските услуги, посочени в 
член 13, научноизследователската 
дейност и мрежите по ОСП ще работят 
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заедно в рамките на AKIS и на това как 
се предоставят консултантски услуги и 
услуги за подпомагане на иновациите;

заедно в рамките на AKIS, на това как се 
предоставят консултантски услуги и 
услуги за подпомагане на иновациите и 
по какъв начин на експертите в 
областта на сътрудничеството за 
развитие ще се предостави 
възможност за постоянен обмен с 
AKIS;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави оценка на 
предложените стратегически планове по 
ОСП въз основа на изчерпателността на 
плановете, последователността и 
съгласуваността с общите принципи на 
правото на Съюза, с настоящия 
регламент и с приетите в съответствие с 
него разпоредби, както и с 
хоризонталния регламент, техния 
ефективен принос към специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
въздействието върху правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
нарушаването на конкуренцията, 
равнището на административната 
тежест за бенефициерите и за 
администрацията. В оценката се 
разглежда по-специално адекватността 
на стратегията в стратегическия план по 
ОСП, съответните специфични цели, 
целеви стойности, интервенции и 
разпределението на бюджетните 
средства за постигане на конкретните 
цели по стратегическия план по ОСП 
посредством предложения набор от 
интервенции въз основа на SWOT 
анализа и предварителната оценка.

2. Комисията прави оценка на 
предложените стратегически планове по 
ОСП въз основа на изчерпателността на 
плановете, последователността и 
съгласуваността с общите принципи на 
правото на Съюза, включително член 
208 от ДФЕС, с настоящия регламент и 
с приетите в съответствие с него 
разпоредби, както и с хоризонталния 
регламент, техния ефективен принос 
към специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, въздействието върху 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар и нарушаването на 
конкуренцията, спазването на вече 
установени дългосрочни национални 
цели, определени във или 
произтичащи от законодателните 
инструменти, посочени в приложение 
XI от настоящия регламент, 
равнището на административната 
тежест за бенефициерите и за 
администрацията и по какъв начин 
коментарите на компетентните 
органи и на други заинтересовани 
лица е взета предвид в съответствие 
с член 94. В оценката се разглежда по-
специално адекватността на стратегията 
в стратегическия план по ОСП, 
съответните специфични цели, целеви 
стойности, интервенции и 
разпределението на бюджетните 
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средства за постигане на конкретните 
цели по стратегическия план по ОСП 
посредством предложения набор от 
интервенции въз основа на SWOT 
анализа и предварителната оценка.

Обосновка

Член 208 от ДФЕС задължава ЕС „да взема предвид целите на сътрудничеството за 
развитие при изпълнението на политиките, които биха могли да засегнат 
развиващите се страни.“

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка определя състава на 
мониторинговия комитет и осигурява 
балансирано представителство на 
съответните публични органи, на 
междинните звена и на представителите 
на партньорите, посочени в член 94, 
параграф 3.

Държавата членка определя състава на 
мониторинговия комитет и осигурява 
балансирано представителство на 
съответните публични органи, на 
междинните звена и на представителите 
на партньорите, посочени в член 94, 
параграф 3. Член 94, параграфи 2 и 2а 
следва да бъдат надлежно взети 
предвид.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 3 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изграждането на 
административен капацитет за 
публичните органи и бенефициерите, 
когато това е приложимо.

е) изграждането на капацитет за 
органите и бенефициерите, 
гражданското общество и органите, 
посочени в член 94, когато е 
приложимо.

Изменение 80

Предложение за регламент
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Член 113 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национална мрежа по общата 
селскостопанска политика (национална 
мрежа по ОСП) с цел работа в мрежа на 
организации и администрации, 
консултанти, научни работници и други 
участници в процеса на иновации в 
селското стопанство и развитието на 
селските райони на национално 
равнище най-късно 12 месеца след 
одобряването от Комисията на 
стратегическия план по ОСП.

1. Всяка държава членка създава 
национална мрежа по общата 
селскостопанска политика (национална 
мрежа по ОСП) с цел работа в мрежа на 
организации и администрации, 
консултанти, научни работници и други 
участници в процеса на иновации в 
селското стопанство и развитието на 
селските райони на национално 
равнище най-късно 12 месеца след 
одобряването от Комисията на 
стратегическия план по ОСП. Осигурява 
се обмен с експерти в областта на 
сътрудничеството за развитие, за да 
се повиши осведомеността и да се 
улесни предаването на знания и най-
добри практики.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 115 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ба) съгласуваността на мерките, 
определени в плана, с целите на 
политиката за развитие на Съюза.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 119 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващият орган и 
мониторинговият комитет извършват 
мониторинг на изпълнението на 
стратегическия план по ОСП и на 
напредъка при постигането на целевите 
стойности на стратегическия план по 
ОСП въз основа на крайните продукти и 

Управляващият орган и 
мониторинговият комитет извършват 
мониторинг на изпълнението на 
стратегическия план по ОСП и на 
напредъка при постигането на целевите 
стойности на стратегическия план по 
ОСП въз основа на крайните продукти и 
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на показателите за резултатите. на показателите за резултатите. Като 
използва данни от държавите членки, 
Комисията ежегодно публикува 
екологичния отпечатък на 
производството и на потреблението 
на продукти на хранително-
вкусовата промишленост в ЕС.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 119 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 119а
Наблюдение на съгласуваността на 

политиката за развитие и независима 
система за получаване на жалби

1. Постигането на целите, 
определени в член 6, параграф 3, също 
се анализира, наблюдава и оценява въз 
основа на показателите за ЦУР, 
свързани с въздействието на ОСП, на 
стратегическите планове по ОСП и 
на интервенциите, които са получили 
подпомагане, върху целите на Съюза в 
областта на развитието и върху 
развиващите се страни.
2. Съюзът и неговите държави 
членки разширяват мандата на 
обсерваториите на пазара на ЕС и 
разработват методологична рамка за 
наблюдение на въздействието на ОСП 
върху развиващите се страни, по-
специално в области, които са 
определени като чувствителни от 
държавата партньорка, и/или за 
продукти от сектори, в които се 
отпускат плащания, обвързани с 
производството, и в които се 
прилагат мерки за управление на 
кризи.
3. Оценката се основава също 
така на данни, предоставени от 
правителства, организации на 
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гражданското общество и други 
заинтересовани лица в развиващите 
се страни, които са търговски 
партньори на Съюза.
4. Комисията представя на 
Съвета и на Европейския парламент 
годишен доклад, в който се изтъкват 
резултатите от оценката, 
получените данни и реакцията на 
Съюза на равнище политики.
5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
допълване на настоящия регламент с 
правила, определящи подходящи 
мерки за анализиране, наблюдение и 
оценка на въздействието на ОСП, на 
стратегическите планове по ОСП и 
на интервенциите, които са получили 
подпомагане, върху целите на Съюза в 
областта на развитието, и върху 
развиващите се страни, като се 
вземат предвид съответните 
международни инициативи, по-
специално на специалния докладчик 
на ООН относно правото на 
прехрана, ФАО и Комитета по 
продоволствената сигурност.
6. Системата за мониторинг на 
ОСП се допълва от независима 
система в рамките на Съюза за 
получаване на жалби от лица или 
общности, засегнати от ОСП. 
Жалбите се получават от 
постоянния докладчик на 
Парламента за СПР и от служителя 
по изслушванията на Генерална 
дирекция „Земеделие и развитие на 
селските райони“ на Комисията. 
Жалбоподателят или трети страни 
имат възможност да представят 
доказателства.
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Изменение 84

Предложение за регламент
Член 119 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 119б
Социална защита

 Осигурява се клауза за социална 
защита на засегнатите групи или 
държави в случай на отрицателно 
въздействие на ОСП върху 
продоволствената сигурност в 
дългосрочен план и при сериозни 
затруднения, причинени на дребните 
селскостопански производители.

Обосновка

Въздействието на различните инструменти на ОСП върху развитието на селското 
стопанство в развиващите се страни зависи от фактори като цените на световните 
пазари, търговските режими, производствения капацитет и избора на политики в 
държавите партньорки. Следователно се изисква редовна оценка, за да се получат 
данни от държавите партньорки и да се вземе предвид международното развитие в 
тази област. Клаузата за социална защита може да се основава на прецедента в 
член 25, параграф 2б от Споразумението за партньорство между държавите от 
Карифорум и ЕС, в което се посочва, че могат да се предприемат предпазни мерки, 
когато даден продукт се внася на територията на другата страна в толкова по-
големи количества и при такива условия, че да причинява или да заплашва да причини 
смущения в сектор на икономиката, по-специално ако тези смущения предизвикват 
значими социални проблеми.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 121 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 15 февруари 2023 г. и до 15 
февруари на всяка следваща година до 
2030 г. включително държавите членки 
представят на Комисията годишен 
доклад за качеството на изпълнението 
на стратегическия план по ОСП през 
предходната календарна година. 

1. До 15 февруари 2023 г. и до 15 
февруари на всяка следваща година до 
2030 г. включително държавите членки 
представят на Комисията годишен 
доклад за качеството на изпълнението 
на стратегическия план по ОСП през 
предходната календарна година, като 
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Докладът, който ще бъде предаден през 
2023 г., ще обхваща финансовите 2021 и 
2022 г. За директните плащания, 
посочени в дял II, глава III, докладът се 
отнася само за финансовата 2022 
година.

се вземат предвид вътрешните и 
външните въздействия. Докладът, 
който ще бъде предаден през 2023 г., ще 
обхваща финансовите 2021 и 2022 г. За 
директните плащания, посочени в дял II, 
глава III, докладът се отнася само за 
финансовата 2022 година.

Обосновка

Член 208 от ДФЕС задължава ЕС „да взема предвид целите на сътрудничеството за 
развитие при изпълнението на политиките, които биха могли да засегнат 
развиващите се страни.“

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощията да приема 
делегирани актове, посочени в 
членове 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 
41, 50,78, 81, 104 и 141, се предоставят 
на Комисията за срок от седем години, 
считано от датата на влизането в сила на 
настоящия регламент. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
седемгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки срок.

2. Правомощията да приема 
делегирани актове, посочени в 
членове 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 
37, 41, 50,78, 81, 104, 119а и 141, се 
предоставят на Комисията за срок от 
седем години, считано от датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент. Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощия не 
по-късно от девет месеца преди 
изтичането на седемгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или Съветът не 
възразят срещу подобно продължаване 
не по-късно от три месеца преди 
изтичането на всеки срок.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 3



AD\1176613BG.docx 65/67 PE629.646v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 и 141, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. Оттеглянето 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119а и 141, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет в 
съответствие с членове 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 и 
141, влиза в сила само ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
е представил възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок както 
Европейският парламент, така и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок може да се удължи с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет в 
съответствие с членове 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119а и 141, влиза в сила само ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
е представил възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок както 
Европейският парламент, така и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок може да се удължи с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.
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