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Изменение 1137
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Подпомагането за горското 
стопанство е въз основата на план за 
управление на горите или еквивалентен 
инструмент.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6, и които не оказват доказано 
вредно въздействие върху околната 
среда или не допринасят за 
замърсяващи дейности. 
Подпомагането за горското стопанство е 
въз основата на план за управление на 
горите или еквивалентен инструмент.

Or. de

Изменение 1138
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Подпомагането за горското 
стопанство е въз основата на план за 
управление на горите или еквивалентен 
инструмент.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, направени 
от истински земеделски стопани 
съгласно определението в член 4, 
параграф 1, буква г), които допринасят 
за постигането на специфичните цели, 
установени в член 6. Подпомагането за 
горското стопанство е въз основата на 
план за управление на горите или 
еквивалентен инструмент.

Or. it
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Изменение 1139
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Подпомагането за горското 
стопанство е въз основата на план за 
управление на горите или еквивалентен 
инструмент.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6, при условие че те не оказват 
влияние върху околната среда. 
Подпомагането за горското стопанство е 
въз основата на план за управление на 
горите или еквивалентен инструмент.

Or. en

Изменение 1140
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Подпомагането за горското 
стопанство е въз основата на план за 
управление на горите или еквивалентен 
инструмент.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции,
включително инвестиции в 
непроизводствени дейности, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Подпомагането за горското 
стопанство е въз основата на план за 
управление на горите или еквивалентен 
инструмент.

Or. en
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Изменение 1141
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Подпомагането за горското
стопанство е въз основата на план за 
управление на горите или 
еквивалентен инструмент.

2. Материални и/или нематериални 
инвестиции, които допринасят за 
постигането на специфичните цели, 
установени в член 6. Подпомагането за 
горското стопанство е въз основата на
планове за управление на горите, 
насочени към залесяването на гори, 
принадлежащи към държавите 
членки, в които са разположени, и 
осигуряването на продължително 
покритие с дървета;

Or. en

Обосновка

Важно е засажданите гори да принадлежат към държавите членки, в които са 
разположени, с цел защитата на биологичното разнообразие.

Изменение 1142
Неса Чилдърс

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Инвестициите в 
непроизводствени дейности могат да 
включват:

a) проучвания на нематериални 
активи и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и 
природното наследство на села, 
ландшафта в селски райони и обекти 
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с висока природна стойност, 
включително съответните социално-
икономически аспекти, както и 
действия за повишаване на 
екологичната информираност;

б) изготвяне и актуализиране на 
планове за развитие на общините и 
селата в селските райони и на 
техните основни услуги и на планове 
за защита и управление, отнасящи се 
до обекти по „Натура 2000“ и други 
райони с висока природна стойност;

в) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 
преустройството на сгради или други 
съоръжения, разположени във или в 
близост до населени места от селски 
тип, с оглед подобряване на 
качеството на живот или 
повишаване на екологичната 
ефективност на населеното място.

Or. en

Обосновка

Член 20 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ е изключен от 
новата ОСП и е включен в член „Общи инвестиции“ от нея. Важно е някои от 
основните елементи на този член да се запазят, особено за екологични цели.

Изменение 1143
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Инвестициите в 
непроизводствени дейности могат да 
включват: i) проучвания на 
нематериални активи и инвестиции, 
свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство 
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на села, ландшафта в селски райони и 
обекти с висока природна стойност, 
включително съответните социално-
икономически аспекти; ii) изготвяне и 
актуализиране на планове за развитие 
на общините и селата в селските 
райони и на техните основни услуги, 
както и на планове за защита и 
управление, отнасящи се до обекти по 
„Натура 2000“ и други райони с 
висока природна стойност, с оглед 
подобряване на качеството на живот 
или повишаване на екологичната 
ефективност на населеното място.

Or. en

Изменение 1144
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки могат да 
предоставят подкрепа за инвестиции 
в инфраструктура само на земеделски 
стопанства, които едновременно 
показват положителни резултати, 
от една страна, по отношение на 
целите в областта на околната 
среда, климата и биологичното 
разнообразие, определени в член 6 от 
настоящия регламент, и от друга 
страна, по отношение на бизнес 
състоянието на земеделските 
стопанства. 

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията (член 92) се отправя призив за по-висока степен на 
амбиция по отношение на целите, свързани с климата и околната среда. Гаранцията, 
че инвестициите във физически активи, които понастоящем възлизат на почти 23% 
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от разходите за развитие на селските райони, спомага за постигането на тези цели и 
представлява конкретен принос за превръщането на посоченото в член 92 в реалност.

Изменение 1145
Франсоаз Гростет, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изготвят списък 
на недопустимите инвестиции и
категориите разходи, като включват 
най-малко следното:

Недопустимите инвестиции и
категории разходи са следните:

Or. fr

Изменение 1146
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници, когато в 
Доклада за устойчивостта на 
биоенергията, а именно в оценката на 
наличността на суровините като 
задължителен елемент от него, е 
посочено, че е възможно да бъде 
възпрепятствано най-ефективното 
използване на биомаса, по-специално 
дървесна, в съответствие с принципа 
на верижно ползване;

Or. en

Изменение 1147
Люк Минг Фланаган
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Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) закупуване на земя, с 
изключение на закупуване на земя за 
опазване на околната среда или 
закупена земя от млади земеделски 
стопани посредством използването 
на финансови инструменти;

в) закупуване на земя;

Or. en

Обосновка

Закупуването на земя по каквито и да било причини трябва да бъде изключено.

Изменение 1148
Меря Кюльонен

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) закупуване на земя, с изключение 
на закупуване на земя за опазване на 
околната среда или закупена земя от 
млади земеделски стопани
посредством използването на 
финансови инструменти;

в) закупуване на земя, с изключение 
на закупуване на земя за опазване на 
околната среда, закупуване на 
незастроена и застроена земя на 
стойност до 10% от общите 
допустими разходи за съответната 
операция или закупена земя 
посредством използването на 
финансови инструменти;

Or. en

Изменение 1149
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;
изключени са също и животни, които 
се използват вместо машини на 
непроходими терени с цел 
съхраняване на ландшафта или 
защита от големи хищници;

Or. de

Изменение 1150
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития, 
както и за заместване на загубите на 
добитък в резултат на атаки от 
хищни видове;

Or. es

Изменение 1151
Фредрик Федерлей, Нилс Турвалдс, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития, или 
за заместване на загубите на 
добитък, дължащ се на нападения на 
големи хищници;

Or. en

Изменение 1152
Франсоаз Гростет, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития, 
защита на стадата срещу хищници;

Or. fr

Изменение 1153
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
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горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;

горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития, 
защита на стадата срещу хищници;

Or. fr

Изменение 1154
Мишел Дантен, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от защита на 
стадата от хищници или закупуване с 
цел възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;

Or. en

Изменение 1155
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) лихви по дългове, с изключение 
свързани с безвъзмездни средства, 
отпуснати под формата на лихвени 
субсидии или субсидии за гаранционни 
такси;

д) лихви по дългове;

Or. en

Изменение 1156
Естефания Торес Мартинес
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Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което засяга 
водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн;

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което засяга 
водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн, освен ако тези 
инвестиции:

i) осигуряват потенциална икономия 
на вода между 10% и 25% и са част 
от план за модернизация на 
напоителните системи, като 
публичното финансиране е в 
зависимост от възстановяването 
посредством концесия на получената 
икономия на вода; 

ii) гарантират селскостопанското 
производство в райони с годишни 
валежи до 500 мм; 

iii) засягат единствено енергийната 
ефективност или извършването на 
дейности, които имат отношение 
към управлението на наличното 
предлагане, създаването на резервоар 
или към използването на рециклирана 
вода, които не засягат басейн от 
подпочвени или повърхностни води.

Or. es

Изменение 1157
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква e
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което засяга 
водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн;

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което засяга 
водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн, или напоителни схеми 
без система за измерване на 
потреблението на вода, или 
напоителни схеми, които не са 
снабдени с модерна и ефективна 
защита срещу ерозията на почвата, 
или не повишават нивата на хумуса и 
образуването на най-горния почвен 
слой;

Or. en

Обосновка

Правилата от предишния регламент за развитието на селските райони са значително 
опростени от Комисията в настоящото предложение. Предвид факта, че 
изменението на климата се засилва и че ставаме свидетели на най-горещите и най-
сухите регистрирани лета, се налага да сме изключително внимателни с използването 
на водата. Връщат се задълженията за измерване на потреблението на вода според 
съществуващите правила и се добавят задължения за предпазване на най-горния 
почвен слой и изграждане на хумуса, за да се повиши способността за задържане на 
водата в напояваните почви.

Изменение 1158
Сузане Мелиор, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не допринасят за 
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постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от 
Директива 2000/60/ЕО, включително 
разрастване на напоителните системи,
което засяга водни басейни, чийто 
статус е определен като
незадоволителен в съответния план за 
управление на речния басейн;

нетно намаляване на водата, 
използвана за напояване във 
водосборния басейн, и които не са 
съвместими с постигането на добро 
състояние на водните обекти, както е 
определено в член 4, параграф 1 от 
Директива 2000/60/ЕО, включително
тези, които са свързани с разрастване 
на напоителните системи и/или с по-
високи рискове от дифузно 
замърсяване, по-специално когато 
става въпрос за вода, чийто статус е 
определен като по-малко добър от 
добър в съответния план за управление;

Or. de

Изменение 1159
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което засяга 
водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн;

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което засяга 
водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн, освен ако 
инвестициите не водят до по-добро 
управление и опазване на водите.

Or. en

Изменение 1160
Пилар Аюсо
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Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което засяга 
водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн;

е) инвестиции в напоителни и 
дренажни системи, които не са 
съвместими с постигането на добро 
състояние на водните обекти, както е 
определено в член 4, параграф 1 от 
Директива 2000/60/ЕО, включително 
разрастване на напоителните системи, 
което засяга водни басейни, чийто 
статус е определен като 
незадоволителен в съответния план за 
управление на речния басейн, освен ако 
тези инвестиции не допринасят за 
ефективно спестяване на вода.

Or. es

Изменение 1161
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което засяга 
водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн;

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са доказано свързани 
с намаляване на риска от засушаване 
и са съвместими с постигането на добро 
състояние на водните обекти, както е 
определено в член 4, параграф 1 от 
Директива 2000/60/ЕО, включително 
разрастване на напоителните системи, 
което засяга водни басейни, чийто 
статус е определен като 
незадоволителен в съответния план за 
управление на речния басейн;

Or. cs
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Изменение 1162
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което 
засяга водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн;

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на
обектите по смисъла на Директива 
2000/60/ЕО по съображения, свързани 
с количеството на водите, с 
изключение на случаите, когато са 
съвместими с принципите, описани в 
член 4, параграф 7 от 
Директива 2000/60/ЕО;

Or. fr

Изменение 1163
Мишел Дантен, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което 
засяга водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн;

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, по смисъла на 
Директива 2000/60/ЕО по причини, 
свързани с количеството на водите, 
освен ако не са съвместими с 
принципите, описани в член 4,
параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО;

Or. en
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Обосновка

Това изменение има за цел да предложи алтернатива на предложението на 
Комисията за определени инвестиции в напоителни системи, които са допустими, ако 
са съвместими с принципите, описани в член 4, параграф 7 от Рамковата директива 
за водите.

Изменение 1164
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции в големи 
инфраструктури, които не са част от 
стратегиите за местно развитие;

ж) инвестиции в големи 
инфраструктури, които не са част от 
стратегиите за местно развитие и които 
са в противоречие със задълженията, 
произтичащи от законодателните 
инструменти, посочени в 
приложение ХІ.

Or. es

Изменение 1165
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции в големи 
инфраструктури, които не са част от 
стратегиите за местно развитие;

ж) инвестиции в големи 
инфраструктури, по-специално 
свързани с дейности в 
животновъдството, които не са част 
от стратегиите за местно развитие;

Or. en

Изменение 1166
Щефан Ек
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Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) инвестиции в залесяване, които 
не са съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за 
устойчиво управление на горите, 
разработени в общоевропейските 
насоки за залесяване и повторно 
залесяване.

з) инвестиции в инфраструктури,
чийто ефект е увеличаване на 
гъстотата на животните, 
отглеждани за производство на 
храни, и които не са съвместими с
препоръките за подпомагане на 
доброто здраве на животните и 
хуманното отношение към тях с цел 
намаляване на използването на 
антимикробни средства, и с 
принципите, установени в
Директива 98/58/ЕО на Съвета 
относно защитата на животни, 
отглеждани за селскостопански цели, 
по-специално предоставянето на 
помещения, храна, вода и грижи, 
които да съответстват на 
физиологичните и етологичните 
нужди на животните, в съответствие 
с установения опит и научните 
познания.

Or. en

Изменение 1167
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) инвестиции в залесяване, които 
не са съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите, разработени в 
общоевропейските насоки за залесяване 
и повторно залесяване.

з) инвестиции в залесяване, които 
не са съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите, разработени в 
общоевропейските насоки за залесяване 
и повторно залесяване, по-специално 
залесяване на богати на видове ливади 
и пасища.
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Or. en

Изменение 1168
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) инвестиции в залесяване, които 
не са съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите, разработени в 
общоевропейските насоки за залесяване 
и повторно залесяване.

з) инвестиции в залесяване и 
възстановяване на горите, които не са 
съвместими с плановете за управление 
на горите и с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите, разработени в 
общоевропейските насоки за залесяване 
и повторно залесяване.

Or. en

Изменение 1169
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) инвестиции, водещи до 
увеличение в броя на животните 
и/или гъстотата на животните в 
стопанството, ползващо се от 
инвестициите.

Or. en

Изменение 1170
Тили Метц, Сирпа Пиетикяйнен, Петрас Аущревичюс, Юте Гутеланд, Джон 
Флак, Елеонора Еви, Аня Хазекамп
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Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) инвестиции в инфраструктури, 
които не са съвместими с 
препоръките за подпомагане на 
доброто здраве на животните и 
хуманното отношение към тях, и с 
принципите, установени в Директива 
98/58/ЕО на Съвета относно 
защитата на животни, отглеждани 
за селскостопански цели, по-
специално предоставянето на 
помещения, храна, вода и грижи, 
които да съответстват на 
физиологичните и етологичните 
нужди на животните, в 
съответствие с установения опит и 
научните познания.

Or. en

Обосновка

ЕЗФРСР не следва да предоставя подпомагане за тези неустойчиви инвестиции. 
Високите стандарти за хуманно отношение към животните и защитата на 
здравето на животните и човека представляват съществена част от устойчивото 
развитие. Инвестиции в инфраструктури, които не могат да отговорят на 
изискванията за здравето на животните и хуманното отношение към тях, като 
например интензивни ограничаващи системи за животни като уголемени клетки за 
кокошки и боксове за свине майки, съответно следва да се считат за недопустими за 
подпомагане.

Изменение 1171
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) инвестиции в биоенергийни 
продукти, които не съответстват на 
критериите за устойчивост, 
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определени в Директивата за 
възобновяемата енергия, 
включително ограниченията по 
отношение на определени суровини.

Or. de

Изменение 1172
Юте Гутеланд, Марита Улвског, Оле Лудвигсон, Анна Хед, Александер Габелич

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) инвестиции в инфраструктура, 
които не отговарят на препоръките 
за добро хуманно отношение към 
животните, и принципите, 
съдържащи се в Директива 98/58/ЕО 
на Съвета относно защитата на 
животни, отглеждани за 
селскостопански цели.

Or. sv

Обосновка

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) не следва да 
подпомага неустойчиви инвестиции. Високите стандарти за хуманно отношение към 
животните и защитата на здравето на животните и човека представляват 
съществена част от устойчивото развитие на селското стопанство.

Изменение 1173
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) инвестиции, които може да 
повишат вече установено 
свръхпроизводство или пазарни 
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дисбаланси на регионално, национално 
и европейско равнище.

Or. en

Обосновка

Не се предоставя подпомагане за инвестиции във физически активи, които може да 
повишат вече установено свръхпроизводство. Например по линия на ОСП следва да 
може да се подпомагат инвестиции, насочени към повишаване на капацитета за 
производство на мляко в региони със свръхпроизводство.

Изменение 1174
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) също са изключени 
земеделските стопанства или 
компаниите, които разпределят 
цялата или част от продукцията си 
за бикоборство.

Or. es

Изменение 1175
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква з б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) също са изключени 
инвестициите за производство на 
биоенергия, които не отговарят на 
критериите за устойчивост, 
установени в Директивата за енергия 
от възобновяеми източници, 
включително ограниченията по 
отношение на някои видове суровини. 
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Този списък от недопустими 
инвестиции се прилага и по 
отношение на видовете секторни 
интервенции, предвидени в глава ІІІ.

Or. es

Изменение 1176
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се допринесе за постигането на 
целите на ЕС, предложените 
инвестиции в план за управление или 
друг инструмент за прилагане на 
достиженията на правото на ЕС, 
които са предмет на нарушение, на 
който и да е етап от производство за 
установяване на нарушение, следва 
автоматично да се считат за 
недопустими инвестиции, без да се 
посочват изрично.

За тази цел различните генерални 
дирекции на Комисията следва да 
работят в тясно сътрудничество и в 
случай на невалидна разпоредба да 
гарантират спиране на 
финансирането, включително до 
последващо възстановяване.

Or. en

Изменение 1177
Пол Бранън

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

Във връзка с буква з) при избора на 
видовете, които да се засаждат, 
както и на площите и методите, 
които да се използват, се избягва 
както неподходящото залесяване на 
чувствителни местообитания като 
торфища и влажни зони, така и 
отрицателното въздействие върху 
зони с висока екологична стойност, 
включително райони със земеделие с 
висока природна стойност. В зоните, 
включени в мрежата „Натура 2000“ 
съгласно Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета и Директива 2009/147/ЕО, се 
разрешава само залесяване, което
съответства на целите на 
управлението на тези зони и е 
съгласувано с органа на държавата 
членка, който отговаря за 
прилагането на „Натура 2000“. Не се 
предоставя подпомагане за залесяване 
на инвазивни или потенциално 
инвазивни видове, за засаждане на 
дървесни видове с кратък цикъл на 
ротация, на коледни елхи или 
бързорастящи дървета за 
производството на енергия. Освен 
това за райони, податливи на горски 
пожари, и които са получили 
подпомагане от ЕЗФРСР през периода 
2007 – 2013 г. или 2014 – 2020 г. за 
предотвратяване на природни 
бедствия, а именно пожари, или за 
възстановителни действия след 
пожар, предварителното условие за 
финансиране ще бъде активното 
участие на органите по въпросите на 
екологията и управлението на горски 
пожари във всички действия по 
възстановяване и залесяване.

Or. en
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Обосновка

По-голямата част от формулировките са взети от делегирания регламент към 
Регламент (ЕС) № 1307/2013, свързан с текущата мярка 8 от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР). Освен това предвид повторното възникване на 
пожари, което в крайна сметка е природен елемент, следва да помогнем за 
повишаване на устойчивостта на горите и ландшафта на пожари. За тази цел в 
инвестициите в действия за предотвратяване на пожари или възстановяване следва 
да вземат участие специалисти по горски пожали и еколози.

Изменение 1178
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Букви а), б), в), г) и ж) от първа алинея 
не се прилагат, когато 
подпомагането се предоставя 
посредством финансови 
инструменти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този параграф подкопава целта на целия член.

Изменение 1179
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Букви а), б), в), г) и ж) от първа алинея 
не се прилагат, когато 
подпомагането се предоставя 
посредством финансови 
инструменти.

заличава се

Or. es
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Изменение 1180
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ограничават 
подпомагането до максимален размер от 
75% от допустимите разходи.

Държавите членки ограничават 
подпомагането до максимален размер от 
75% от допустимите разходи.
Държавите членки трябва да 
определят приоритет за 
инвестициите, направени от млади 
земеделски стопани, посочени в 
член 4, параграф 1, буква д) от 
настоящия регламент.

Or. it

Изменение 1181
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) залесяване и инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани 
със специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

a) залесяване, създаване и
регенериране на агро-лесовъдни 
системи и инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани 
със специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

Or. en

Обосновка

В настоящата ОСП „залесяване и създаване на агро-лесовъдни системи“ е подмярка 
на мярка 8 – мярка, свързана с горите. За целите на съответствието с други 
предложени изменения агро-лесовъдните системи тук се разграничават от 
действията по залесяване. Същевременно създаването и възстановяването им не е 
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задължително инвестиция в непроизводствени дейности, макар че може да има 
значителни ползи за климата и околната среда.

Изменение 1182
Люк Минг Фланаган, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) залесяване и инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани 
със специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

a) създаване на агролесовъдни 
системи, залесяване и инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани 
със специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

Or. en

Обосновка

Агролесовъдните системи носят много ползи за околната среда и повишават 
устойчивостта на земеделските стопанства. Създаването и поддържането на 
агролесовъдни райони не означава „залесяване“, тъй като земята обикновено се 
запазва като „селскостопанска“ в системата ИСАК/СИЗП. Разходите за защита от 
животни на отделни дървесни видове може да са високи, така че включването на 
„агролесовъдството“ в настоящия член позволява 100% от разходите да са 
допустими за финансиране.

Изменение 1183
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) залесяване и инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани 
със специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

а) залесяване,, регенериране на 
агролесовъдни системи и инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани 
със специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);
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Or. es

Обосновка

Поради особените характеристики на агролесовъдните системи, наполовина между 
селското и горското стопанство, е необходимо те да се споменат изрично.

Изменение 1184
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани 
със специфичните цели в областта на 
хуманното отношение към 
животните, установени в член 6, 
параграф 1, буква и);

Or. en

Изменение 1185
Мишел Дантен, Ани Схрейер-Пирик, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) инвестиции в области, 
предмет на природни и/или други 
специфични ограничения;

Or. en

Изменение 1186
Мишел Дантен, Ани Схрейер-Пирик, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква б б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) инвестиции за защита на 
стадата от хищници;

Or. en

Изменение 1187
Фредрик Федерлей, Нилс Турвалдс, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции във възстановяването 
на земеделски или горски потенциал 
след природни бедствия или 
катастрофични събития и инвестиции в 
подходящи превантивни действия за 
гори и селски райони.

в) инвестиции във възстановяването 
на земеделски или горски потенциал 
след природни бедствия или 
катастрофични събития и инвестиции в 
подходящи превантивни действия за 
гори и селски райони, като например 
защитни мерки срещу нападения на 
големи хищници.

Or. en

Изменение 1188
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции във възстановяването 
на земеделски или горски потенциал 
след природни бедствия или 
катастрофични събития и инвестиции в 
подходящи превантивни действия за 
гори и селски райони.

в) инвестиции във възстановяването 
на земеделски или горски потенциал 
след пожари и други природни 
бедствия или катастрофични събития, 
включително вредители и болести, и
инвестиции в подходящи превантивни 
действия за гори и селски райони.

Or. es
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Изменение 1189
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) държавите членки могат да 
определят приоритетни критерии за 
предоставяне на подпомагане в 
рамките на този вид интервенции, 
които са от полза за договорите за 
вериги за доставки, за късите вериги 
за доставки и за местните пазари.

Or. it

Изменение 1190
Франсоаз Гростет, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) инвестиции за защита на 
стадата срещу хищници;

Or. fr

Изменение 1191
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) инвестиции за защита на 
добитъка срещу атаки от хищни 
видове;
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Or. es

Изменение 1192
Катержина Конечна, Иржи Мащалка

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) инвестиции в достъпа до 
земеделска и горска земя и комасация 
на земята.

Or. en

Изменение 1193
Франсоаз Гростет, Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) мултифункционални 
обслужващи съоръжения в горите и 
материални инвестиции в горите в 
планинските райони и в най-
отдалечените региони;

Or. fr

Изменение 1194
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) инвестиции, направени от 
млади фермери;
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Or. es

Обосновка

Следва да се подобри подпомагането за инвестиции, направени от млади земеделски 
производители, предвид необходимостта от насърчаване на промените в 
поколенията.

Изменение 1195
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) земеделски инвестиции, 
направени в райони, изправени пред 
природни или други специфични 
ограничения.

Or. es

Обосновка

От съществено значение е да се запази селскостопанската дейност в тези райони 
поради нейния важен принос за поддържането на биологичното разнообразие.

Изменение 1196
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от предвиденото в 
алинея 3 от настоящия параграф, 
държавите членки ограничават 
подпомагането до максимална ставка 
от 90% от допустимите разходи за 
инвестициите, направени от млади 
земеделски стопани, посочени в 
член 4, параграф 1, буква д) от 
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настоящия регламент.

Or. it

Изменение 1197
Павел Поц, Юте Гутеланд

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции в достъпа до 
земеделска и горска земя и комасация 
на земята.

Or. en

Обосновка

Препоръчва се към инвестициите да се добавят комасацията на земята и 
селскостопанската и горската инфраструктура, като максималното подпомагане 
може да се увеличи до 100%, в случай че става въпрос за инвестиция, направена в 
обществен интерес, и която не винаги е пряко свързана само със специфичните цели в 
областта на околната среда и климата.

Изменение 1198
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Средствата за развитие на 
селските райони няма да се използват 
за съфинансиране на инвестиции в 
дейности за концентрирано хранене 
на животни.

Or. en
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Изменение 1199
Меря Кюльонен

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане във връзка с 
установяването на млади земеделски 
стопани и помощ за стартиране на 
стопанска дейност в селските райони 
при условията, установени в настоящия 
член, и както е уточнено допълнително 
стратегическите им планове по ОСП с 
цел да допринесат за постигането на 
специфичните цели, посочени в член 6.

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане във връзка с 
установяването на млади земеделски 
стопани и помощ за стартиране и 
развитие на стопанска дейност в 
селските райони при условията, 
установени в настоящия член, и както е 
уточнено допълнително стратегическите 
им планове по ОСП с цел да допринесат 
за постигането на специфичните цели, 
посочени в член 6.

Or. en

Изменение 1200
Меря Кюльонен

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стартиране на стопанска дейност 
за неселскостопански дейности в 
селските райони, които са част от 
стратегиите за местно развитие.

в) стартиране и развитие на 
стопанска дейност за неселскостопански 
дейности в селските райони.

Or. en

Изменение 1201
Флорент Марсейеси, Тили Метц

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2a (нов)



PE632.145v01-00 36/167 AM\1172552BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки 
гарантират, че посочените в 
настоящия член интервенции се 
разпределят по начин, който 
допринася за постигането на 
равенство между половете в селските 
райони.

Or. en

Изменение 1202
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предоставят 
подпомагане под формата на 
еднократни суми. Подпомагането се 
ограничава до максимален размер от 
100 000 EUR и може да бъде съчетавано 
с финансови инструменти.

4. Държавите членки предоставят 
подпомагане под формата на 
еднократни суми. Подпомагането се 
ограничава до максимален размер от 
100 000 EUR, предназначени за 
инвестиции на стопанствата, и може 
да бъде съчетавано с финансови 
инструменти.

Or. it

Изменение 1203
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 69а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69a

Подпомагане за проекта за преход –
финансиране на проекти на 
земеделско стопанство 
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1. Държавите членки могат да 
предоставят на истинските 
земеделски стопани подпомагане по 
проект за преход при условията, 
установени в настоящия член, и 
както е уточнено в стратегическите 
им планове по ОСП, с цел да 
допринесат за постигането на 
специфичните цели, посочени в 
член 6. 

2. Проектът трябва да се основава на 
единно досие, състоящо се от 
първоначална диагностика и план за 
действие, в който се посочват: 

– целите и тяхната съгласуваност с 
тези на ОСП; 

– потребностите, на които те 
отговарят;

– инвестициите, обученията, 
задълженията и други начинания, 
необходими за постигане на тези 
цели, както и свързаните с тях 
разходи; 

– свързаните с проекта рискове и 
тяхното покритие; 

– ползите и добавената стойност на 
проекта за земеделския стопанин; 

– ползите и добавената стойност за 
обществото;

– приблизителна оценка на 
потребностите от публично 
подпомагане, за да се гарантира 
пълният успех на проекта по 
отношение на инвестициите в 
материални и нематериални активи 
и покритието на рисковете. 

3. Държавите членки предоставят 
подпомагане под формата на 
еднократни суми. Подпомагането се 
ограничава до максимален размер от 
100 000 EUR и може да бъде 
съчетавано с финансови 
инструменти. 

4. Държавата членка следва да 
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гарантира завършването на проекта, 
за да обоснове поетите задължения 
от публични средства. 

5. Държавите членки могат да 
подпомагат проекти по силата на 
настоящия член само по веднъж на 
бенефициер. 

Or. fr

Изменение 1204
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах

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

Or. de

Обосновка

Няма компенсация за рисково поведение.

Изменение 1205
Люк Минг Фланаган

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

Or. en

Изменение 1206
Сирпа Пиетикяйнен

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

Or. en

Изменение 1207
Бас Ейкхаут

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

Or. en

Обосновка

Разходите за екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, 
растат всяка година. Ето защо съществува риск тази категория разходи да поглъща 
все по-голяма част от непрекъснато съкращавания бюджет за развитие на селските 
райони. Задължаването на държавите членки служи единствено за намаляване на 
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финансирането за други мерки за развитие на селските райони, които може да 
доведат до положителни промени за производствените системи. В допълнение към 
това държавите членки следва да могат да избират.

Изменение 1208
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

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

Or. en

Изменение 1209
Кристоф Хансен

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

Or. en

Обосновка

Някои държави членки разполагат със системи за управление на риска в рамките на 
режим на държавна помощ и биха искали да продължат да използват тези системи. 
Следователно инструментите за управление на риска следва да са незадължителни.
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Изменение 1210
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
подпомагане по този вид интервенции с 
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на 
истинските земеделските стопани при 
управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

2. Държавите членки могат да
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции с цел насърчаване на
селскостопански практики, които 
намаляват рисковете и които 
повишават устойчивостта срещу 
естествени рискове и рискове, 
възникващи в резултат от 
изменението на климата, както и с
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на 
истинските земеделските стопани при 
управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

Or. de

Обосновка

Няма компенсация за рисково поведение.

Изменение 1211
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
подпомагане по този вид интервенции с 
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на
истинските земеделските стопани при 

2. Държавите членки могат да
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции с цел насърчаване на 
инструментите за управление на риска, 
които помагат на земеделските стопани 



PE632.145v01-00 42/167 AM\1172552BG.docx

BG

управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

при управлението на рисковете, 
свързани с производството и с доходите, 
свързани с тяхната селскостопанска 
дейност, които са извън техния контрол 
и които допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.
Освен това следва да се подпомагат и 
насърчават стратегиите за 
намаляване на риска, които 
повишават устойчивостта на 
стопанството и намаляват 
излагането на нестабилност на 
доходите;

Or. en

Обосновка

Намаляването на риска и предотвратяването на развитието на кризисни ситуации 
следва да се насърчава и да бъде равнопоставено на управлението на риска.

Изменение 1212
Никола Капуто, Алойз Петерле, Жузе Инасиу Фария, Рори Палмър

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
подпомагане по този вид интервенции с 
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на 
истинските земеделските стопани при 
управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

2. Държавите членки предоставят 
подпомагане по този вид интервенции с 
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на 
истинските земеделските стопани при 
управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.
Тези инструменти може да се 
състоят от системи за многорисково 
управление.

Or. en



AM\1172552BG.docx 43/167 PE632.145v01-00

BG

Обосновка

Държавите членки следва да отговорят на всички специфични цели, изброени в член 6.

Изменение 1213
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
подпомагане по този вид интервенции с 
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на 
истинските земеделските стопани при 
управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

2. Държавите членки могат да
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции с цел насърчаване на
намаляването на риска и
инструментите за управление на риска, 
които помагат на истинските
земеделски стопани при избягването, 
намаляването и управлението на 
рисковете, свързани с производството и 
с доходите, свързани с тяхната 
селскостопанска дейност, които не са
предвидени и са извън техния контрол и 
които допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

Or. en

Обосновка

Разходите за екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, 
растат всяка година. Има риск тази категория разходи да поглъща все по-голяма 
част от непрекъснато съкращавания бюджет за научноизследователска и развойна 
дейност. Управлението на риска и застраховането не трябва да затвърждават 
лошите селскостопански практики, които повишават риска от загуби. Единствено 
земеделските стопани, които свеждат риска до минимум (напр. чрез осигуряване на 
устойчивост на техните системи на изменението на климата, като изграждат, 
защитават хумуса/горния почвен слой или избягват монокултурни практики и 
разпределят риска чрез силно разнообразни системи), следва да се ползват от 
финансирано от ЕС частно застраховане.

Изменение 1214
Кристоф Хансен
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Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
подпомагане по този вид интервенции с 
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на 
истинските земеделските стопани при 
управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

2. Държавите членки могат да
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции с цел насърчаване на 
инструментите за управление на риска, 
които помагат на истинските
земеделски стопани при управлението 
на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

Or. en

Изменение 1215
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
подпомагане по този вид интервенции с 
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на 
истинските земеделските стопани при 
управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

2. Държавите членки могат да
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции с цел насърчаване на 
инструментите за управление на риска, 
които помагат на истинските
земеделски стопани при управлението 
на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

Or. en

Изменение 1216
Сирпа Пиетикяйнен
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Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
подпомагане по този вид интервенции с 
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на 
истинските земеделските стопани при 
управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

2. Държавите членки могат да
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции с цел насърчаване на
инструментите за управление на риска, 
които помагат на истинските
земеделски стопани при управлението 
на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

Or. en

Изменение 1217
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансов принос за премиите 
по застрахователните схеми;

заличава се

Or. en

Изменение 1218
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансов принос за премиите 
по застрахователните схеми;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Публичните средства на ЕС за частно застраховане означават, че средствата на 
ОСП отиват за финансовите институциите, а не земеделските стопани, като 
понастоящем се застраховат рискови практики, а разходите е вероятно да се 
увеличат с настъпването на изменение на климата. Това не е в съответствие с 
принципа на бюджетна ефективност.

Изменение 1219
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансов принос за премиите 
по застрахователните схеми;

заличава се

Or. de

Обосновка

Няма компенсация за рисково поведение.

Изменение 1220
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансов принос за премиите 
по застрахователните схеми;

a) премии за застраховка на 
реколтата, животните и 
растенията срещу икономически 
загуби на земеделските стопани, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления, болести по 
животните или по растенията, 
нашествие на вредители или 
екологичен инцидент;
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Or. en

Обосновка

Управлението на риска следва да бъде по-добре насочено към положението на 
равнище стопанства.

Изменение 1221
Никола Капуто, Алойз Петерле, Жузе Инасиу Фария, Рори Палмър

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансов принос във
взаимоспомагателни фондове,
включително административните 
разходи по създаването им;

б) взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на финансови обезщетения 
на земеделските стопани за 
икономически загуби, причинени от 
неблагоприятни климатични явления, 
от поява на болест по животните 
или по растенията или от нашествие 
на вредители или екологичен 
инцидент;

Or. en

Обосновка

Управлението на риска следва да бъде по-добре насочено към положението на 
равнище стопанства.

Изменение 1222
Сузане Мелиор

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансов принос във 
взаимоспомагателни фондове, 
включително административните 
разходи по създаването им;

б) списък на мерките, свързани с 
превенцията на риска и 
повишаването на екологичната 
устойчивост.
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Or. de

Обосновка

Няма компенсация за рисково поведение.

Изменение 1223
Люк Минг Фланаган, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) финансов принос за мерки, 
които повишават устойчивостта на 
стопанствата, включително, но не 
само, стратегии за диверсификация 
на културите и агро-лесовъдни 
системи;

Or. en

Обосновка

Агро-лесовъдните системи и стратегиите за диверсификация на културите могат да 
повишат устойчивостта на стопанствата.

Изменение 1224
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) финансов принос за намаляване 
на риска, като например опазване на 
особеностите на ландшафта и 
почвите, което помага за намаляване 
на рискове като засушаване, 
наводнения и пожар.

Or. en
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Изменение 1225
Сузане Мелиор

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) видовете и обхвата на 
допустимите застрахователни схеми 
и взаимоспомагателни фондове;

заличава се

Or. de

Обосновка

Няма компенсация за рисково поведение.

Изменение 1226
Никола Капуто, Жузе Инасиу Фария, Рори Палмър

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) видовете и обхвата на 
допустимите застрахователни схеми и 
взаимоспомагателни фондове;

a) видовете и обхвата на 
допустимите застрахователни схеми и 
взаимоспомагателни фондове. За 
целите на параграф 3, букви б), в) и г) 
„взаимоспомагателен фонд“ означава 
схема, акредитирана от държавата 
членка съгласно националното право, 
чиято цел е застраховането на 
членуващите земеделски стопани, при 
която се извършват компенсаторни 
плащания на членуващите земеделски 
стопани за икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления или болест по 
животните или по растенията, 
нашествие на вредители или 
екологичен инцидент, или за сериозен 
спад в техните доходи;
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Or. en

Обосновка

Управлението на риска следва да бъде по-добре насочено към положението на 
равнище стопанства.

Изменение 1227
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) видовете и обхвата на 
допустимите застрахователни схеми и
взаимоспомагателни фондове;

a) видовете и обхвата на 
допустимите взаимоспомагателни 
фондове;

Or. en

Обосновка

Публичните средства на ЕС за частно застраховане означават, че средствата на 
ОСП отиват за финансовите институциите, а не земеделските стопани, като 
понастоящем се застраховат рискови практики, а разходите е вероятно да се 
увеличат с настъпването на изменение на климата. Това не е в съответствие с 
принципа на бюджетна ефективност.

Изменение 1228
Никола Капуто, Жузе Инасиу Фария, Рори Палмър

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) методиката за изчисляване на 
загубите и факторите, водещи до 
компенсации;

б) методиката за изчисляване на 
загубите и факторите, водещи до 
компенсации. Подпомагането се 
предоставя единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуби, причинени от неблагоприятни 
климатични явления, от болест по 
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животните или по растенията, от 
нашествие на вредители или от 
екологичен инцидент или от 
приемане на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО с цел 
ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията или нашествие 
на вредители, което унищожава 
продукцията на земеделския 
стопанин. За изчисляване на 
годишната продукция на земеделския 
стопанин могат да се използват 
индекси. Използваният метод на 
изчисление позволява да се определи 
действителната загуба на 
земеделския стопанин за дадена 
година. Измерването на степента на 
причинената загуба може да се 
приспособи спрямо конкретните 
характеристики на всеки тип 
продукт, като се използват:

i) биологични показатели (количество 
на загубената биомаса) или 
равностойни показатели за загубен 
добив, установени на равнището на 
стопанствата, на местно, регионално 
или национално равнище; или

ii) свързани с времето показатели 
(включително количество на 
валежите и температура), 
установени на местно, регионално 
или национално равнище;

Or. en

Обосновка

Управлението на риска следва да бъде по-добре насочено към положението на 
равнище стопанства.

Изменение 1229
Сузане Мелиор

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правилата за създаването и 
управление на взаимоспомагателните 
фондове.

в) методиката за определяне, че 
бенефициерът е предприел всички 
мерки за предотвратяване на риска, 
преди да бъде разглеждан като имащ 
право на обезщетение.

Or. de

Обосновка

Няма компенсация за рисково поведение.

Изменение 1230
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) публичните средства се 
отпускат за застрахователни премии 
само ако даден бенефициер се 
ангажира да приложи мерки за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, за да се 
сведе до минимум тяхната 
експозиция на риск.

Or. en

Обосновка

Разходите за екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, 
растат всяка година. Ето защо съществува риск тази категория разходи да поглъща 
все по-голяма част от непрекъснато съкращавания бюджет за развитие на селските 
райони. Управлението на риска и застраховането не трябва да затвърждават 
лошите селскостопански практики, които повишават риска от загуби. Затова 
единствено земеделските стопани, които свеждат риска до минимум (напр. чрез 
осигуряване на устойчивост на техните системи на изменението на климата, като 
изграждат, защитават хумуса/горния почвен слой или тези, които избягват 
монокултурни практики и разпределят риска чрез силно разнообразни системи), биха 
се ползвали от частно застраховане чрез използване на публични средства на ЕС.
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Изменение 1231
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Не се предоставя подпомагане 
за земеделски стопани, които не са 
избегнали рисковете посредством 
добро управление, както изисква 
ДЗЕС, и съгласно предварителните 
условия.

Or. en

Изменение 1232
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
подпомагането се предоставя само за 
покриване на загуби на стойност поне
20% от средногодишната продукция или 
доход на даден земеделски стопанин за 
предшестващия тригодишен период или 
от усреднения размер на база три 
години от предшестващия петгодишен 
период, като се изключват годините с 
най-високия и най-ниския показател.

5. Държавите членки гарантират, че 
подпомагането се предоставя само за 
покриване на загуби на стойност поне
20% от средногодишната продукция, 
оборот или доход на даден земеделски 
стопанин за предшестващия 
тригодишен период или от усреднения 
размер на база три години от 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват годините с най-
високия и най-ниския показател.
Подпомагането е съизмеримо с 
производството, оборота или реално 
постижимите доходи.

Or. it
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Изменение 1233
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
подпомагането се предоставя само за 
покриване на загуби на стойност поне
20% от средногодишната продукция или 
доход на даден земеделски стопанин за 
предшестващия тригодишен период или 
от усреднения размер на база три 
години от предшестващия петгодишен 
период, като се изключват годините с 
най-високия и най-ниския показател.

5. Държавите членки гарантират, че 
подпомагането се предоставя само
когато са предприети мерки за
смекчаване или свеждане до минимум 
на риска, както и за покриване на 
загуби на стойност поне 30% от 
средногодишната продукция или доход 
на даден земеделски стопанин за 
предшестващия тригодишен период или 
от усреднения размер на база три 
години от предшестващия петгодишен 
период, като се изключват годините с 
най-високия и най-ниския показател.

Or. en

Изменение 1234
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки ограничават 
подпомагането до максимален размер от
70% от допустимите разходи.

6. Държавите членки ограничават 
подпомагането до максимален размер от
50% от допустимите разходи.

Or. en

Обосновка

Това не е устойчиво, като се имат предвид бюджетните ограничения – с проекта на 
COM ще бъде въведено задължение за повече разходи на държавите членки за тази 
категория, като постепенно се увеличат публичните разходи/разходите по линия на 
ОСП от непрекъснато съкращавания бюджет за развитие на селските райони, 
предназначен за частно застраховане, което ще е от полза за частните финансови 
институции, преди всичко без да се създава задължението за положителни промени 
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за смекчаване или намаляване на тези рискове.

Изменение 1235
Кристоф Хансен

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки правят 
необходимото да се избягва 
свръхкомпенсация в резултат на 
комбинирането на интервенциите по 
настоящия член с други публични или 
частни схеми за управление на риска.

7. Държавите членки правят 
необходимото да се избягва 
свръхкомпенсация в резултат на 
комбинирането на интервенциите по 
настоящия член с други публични схеми 
за управление на риска.

Or. en

Изменение 1236
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а Държавите членки не 
подпомагат интервенции, които 
рискуват да доведат до отрицателни 
последици за околната среда.

Or. en

Обосновка

Не следва да се отпуска финансиране за по-интензивно производство.

Изменение 1237
Никола Капуто, Алойз Петерле, Жузе Инасиу Фария, Рори Палмър

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За сътрудничество във връзка с 
наследяване на земеделско стопанство 
държавите членки могат да предоставят 
подпомагане само на земеделски 
стопани, които са навършили 
пенсионната възраст съгласно 
националното законодателство.

7. За сътрудничество във връзка с 
наследяване на земеделско стопанство и 
с допълнителната цел за насърчаване 
на приемствеността между 
поколенията на равнище земеделски 
стопанства държавите членки могат да 
предоставят подпомагане само на 
земеделски стопани, които са 
навършили пенсионната възраст 
съгласно националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Тази форма на сътрудничество трябва да се възприема и използва като начин за 
допринасяне към целта за приемственост между поколенията.

Изменение 1238
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Инициативата LEADER, 
посочена като водено от общностите 
местно развитие съгласно параграф 1 
предвижда активното и 
първостепенно участие на 
селскостопански и/или 
горскостопански предприятия.

Or. it

Изменение 1239
Люк Минг Фланаган, Мариан Харкин
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Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за обмен на 
знания и информация в областта на 
селското и горското стопанство и 
стопанската дейност в селските райони 
съгласно условията, установени в 
настоящия член, и както е допълнително
е уточнено в стратегическите им 
планове по ОСП.

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за обмен на 
знания и информация в областта на 
селското и горското стопанство, агро-
лесовъдството и стопанската дейност в 
селските райони съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
допълнително уточнено в 
стратегическите им планове по ОСП.

Or. en

Изменение 1240
Павел Поц, Юте Гутеланд

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да
предоставят подпомагане за обмен на 
знания и информация в областта на 
селското и горското стопанство и 
стопанската дейност в селските райони 
съгласно условията, установени в 
настоящия член, и както е допълнително
е уточнено в стратегическите им 
планове по ОСП.

1. Държавите членки предоставят 
подпомагане за обмен на знания и 
информация в областта на селското и 
горското стопанство и стопанската 
дейност в селските райони съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е допълнително уточнено 
в стратегическите им планове по ОСП.

Or. en

Изменение 1241
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По този вид интервенции 
държавите членки могат да покриват 
разходи за всяко съответно действие за 
насърчаване на иновациите, достъп до 
обучения и консултации и обмен и 
разпространение на знания и 
информация, които допринасят за 
постигането на специфичните цели, 
посочени в член 6.

2. По този вид интервенции 
държавите членки могат да покриват 
разходи, приоритетно сред младите 
земеделски стопани, за всяко 
съответно действие за насърчаване на 
иновациите, достъп до обучения и 
консултации и обмен и разпространение 
на знания и информация, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, посочени в член 6.

Or. it

Изменение 1242
Павел Поц, Юте Гутеланд

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По този вид интервенции 
държавите членки могат да покриват 
разходи за всяко съответно действие за 
насърчаване на иновациите, достъп до 
обучения и консултации и обмен и 
разпространение на знания и 
информация, които допринасят за 
постигането на специфичните цели, 
посочени в член 6.

2. По този вид интервенции 
държавите членки и ЕС покриват 
разходи за всяко съответно действие за 
насърчаване на иновациите, достъп до 
обучения и консултации и обмен и 
разпространение на знания и 
информация, които допринасят за 
постигането на специфичните цели, 
посочени в член 6.

Or. en

Изменение 1243
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ограничават Държавите членки ограничават 
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подпомагането до максимален размер от
75% от допустимите разходи.

подпомагането до максимален размер от
100% от допустимите разходи.

Or. es

Изменение 1244
Кристоф Хансен

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ограничават 
подпомагането до максимален размер
от 75% от допустимите разходи.

Държавите членки може да 
предоставят до 100% от допустимите 
разходи.

Or. en

Изменение 1245
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея, при 
създаване на консултантските услуги 
в областта на селското стопанство 
държавите членки могат да 
предоставят подпомагане под 
формата на фиксирана сума от 
максимум 200 000 EUR.

заличава се

Or. en

Обосновка

За това няма обосновка; сумата от 200 000 EUR е с твърде различно финансово 
измерение в различните държави членки.
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Изменение 1246
Карл-Хайнц Флоренц

Предложение за регламент
Член 72a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 72a

Помощ за предотвратяване и 
смекчаване на щетите, нанесени от 
защитени големи месоядни видове

1. Държавите членки могат, при 
условията, предвидени в настоящия 
член, да подкрепят въвеждането на 
мерки за защита на животновъдните 
стопанства от щетите, нанасяни от 
големи месоядни видове, защитени от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета, и да 
компенсират производителите за 
загуби вследствие на такива щети.

2. Държавите членки гарантират 
пълното или частично компенсиране 
на допълнителните разходи и 
загубата на доходи, които могат да 
възникнат в резултат на 
превантивните мерки или загубите, 
претърпени в стадата вследствие на 
тези атаки.

3. Държавите членки определят 
видовете загуби, както и 
превантивните мерки, които ще 
бъдат предмет на компенсацията, 
предвидена в параграф 2.

Or. en

Обосновка

В резултат на Директивата за местообитанията наличието на защитени големи 
месоядни видове се е увеличило в Европейския съюз, а с него също и нападенията срещу 
добитъка. Целесъобразно е да се въведе специфична интервенция в рамките на глава 
„Развитие на селските райони“, за да се компенсират по подходящ начин загубите на 
земеделските стопани.
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Изменение 1247
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При избора на операции 
управляващите органи гарантират 
устойчивостта по отношение на 
климата, опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие на 
планираните интервенции. 

Or. en

Изменение 1248
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решат да 
не прилагат критерии за подбор за 
интервенции в инвестиции, които са 
ясно ориентирани към цели, свързани с 
околната среда, или реализирани във 
връзка с дейности по възстановяване.

Държавите членки освен това прилагат 
критерии за подбор за интервенции в 
инвестиции, които са ясно ориентирани 
към цели, свързани с околната среда, 
или реализирани във връзка с дейности 
по възстановяване.

Or. en

Обосновка

Винаги трябва да се прилагат критерии за подбор в областта на околната среда, за 
да се гарантира равнопоставеност.

Изменение 1249
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възможно е критериите за 
подбор да не бъдат определени за 
операциите, които са били
сертифицирани с отличие по 
програмите „Хоризонт“2020+“ 
„Хоризонт Европа“ или подбрани по 
програма „Life +“, при условие че тези 
операции са съвместими със 
стратегическия план по ОСП.

4. Възможно е критериите за 
подбор да не бъдат определени за 
операциите, които са били подбрани по 
програма „Life +“, при условие че тези 
операции са съвместими със 
стратегическия план по ОСП.

Or. en

Обосновка

Така се намалява административната тежест за проекти по програма „LIFE+“, 
понеже те вече са изпълнили критериите за влизане. Селскостопанските зони по 
„Натура 2000“ са в най-лошо състояние от всички зони по „Натура“, понеже 
получават много малко финансиране, а земеделските стопани нямат стимули, за да 
защитават видовете или местообитанията.

Изменение 1250
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 5 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) плащания на такси за 
управление и възстановяване на 
разходите за управление, направени 
от организациите, които изпълняват 
финансовия инструмент.

заличава се

Or. en

Обосновка

За покриване на разходите на частни финансови дружества не следва да се използват 
публични средства, особено ако за тази цел се черпи от непрекъснато съкращавания 
бюджет за развитие на селските райони и се лишават други ефективни разходни 
области, които се нуждаят от плащания за благоприятни за природата 
проекти/земеделие.



AM\1172552BG.docx 63/167 PE632.145v01-00

BG

Изменение 1251
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 74а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 74а

Специфични финансови инструменти

1. Управляващите органи създават 
фонд за отпускане на финансови 
инструменти за подпомагане на 
гарантирането на кредити, поискани 
от млади земеделски стопани, 
посочени в член 4, параграф 1, буква д) 
от настоящия регламент.

2. Държавата членка може да 
разпредели за този фонд до 50% от 
ресурсите, отпуснати за млади 
земеделски стопани.

3. Държавата членка може да 
прилага посочения в настоящия член 
финансов инструмент заедно с 
помощта, посочена в член 69 от 
настоящия регламент.

Or. it

Изменение 1252
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

75 […] заличава се

Or. en
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Обосновка

Този нов инструмент би дал възможност за прехвърляне на дори повече (публични) 
средства за развитие на селските райони към частни застрахователни схеми, които 
са от полза по-скоро за финансовите институции, отколкото за общностите, 
природата и земеделските стопани. ЕП и Съветът строго отхвърлиха последния 
опит на Европейската комисия (в малката реформа на регламента „Омнибус“) да 
прехвърли ресурсите за развитие на селските райони на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ), но с настоящата реформа Европейската комисия 
се опитва да направи същото, но под друго име (InvestEU), с което оставя по-малко 
средства за опазване на природата, агро-екологични мерки, LEADER и др.

Изменение 1253
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) плащания за райони с природни 
ограничения, предвидени съгласно 
член 66;

Or. en

Обосновка

Понастоящем те получават финансиране от фонда за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), но се използват без да е необходимо спазване на предварителни условия –
като допълнителни средства за преките плащания; ако се запазят като безусловни 
допълнителни средства към преките плащания и се прилагат универсално на регион 
или държава членка на база хектар, подобно на преките плащания, има смисъл да 
бъдат прехвърлени към същия фонд, както преките плащания (Европейски фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Изменение 1254
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква бб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) инструменти за управление на 
риска, предвидени в член 70. 

Or. en

Обосновка

Очаква се тези инструменти да използват все повече и повече средства за развитие 
на селските райони, поради което ще остават по-малко средства за мерки за 
природата, общностите или за агроекологичните мерки. С прехвърлянето им в ЕФГЗ 
се освобождава повече пространство за тези екологични мерки/мерки за общностно 
развитие.

Изменение 1255
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По ЕЗФРСР се финансират 
видовете интервенции, посочени в 
дял III, глава IV.

2. По ЕЗФРСР се финансират 
видовете интервенции, посочени в 
дял III, глава IV, с изключение на тези, 
посочени в членове 66 и 70.

Or. en

Изменение 1256
Катержина Конечна, Иржи Мащалка

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разходите са допустими за 
принос от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, считано от 
1 януари на годината, следваща 
годината на одобрението от Комисията 
на стратегическия план по ОСП.

1. Разходите са допустими за 
принос от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, считано от 
1 януари на съответния финансов 
период. Разходите подлежат на
възстановяване след одобрението от 
Комисията на стратегическия план по 
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ОСП.

Or. en

Изменение 1257
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на член 86, параграф 5 
разпределението на финансовите 
средства на държава членка, посочена в 
първа алинея, след приспадането на 
сумите, установени в приложение VI и 
преди прехвърлянето в съответствие с 
член 15, е установено в приложение VII.

За целите на член 86, параграфи 5 и 5а
разпределението на финансовите 
средства на държава членка, посочена в 
първа алинея, след приспадането на 
сумите, установени в приложение VI и 
преди прехвърлянето в съответствие с 
член 15, е установено в приложение VII.

Or. es

Изменение 1258
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
изменение на приложение IX за 
преразглеждане на годишната разбивка 
по държави членки, за да се вземат под 
внимание съответните тенденции, 
включително прехвърлянето, посочено в
членове 15 и 90, за извършване на 
технически корекции без промяна в 
общите разпределени средства или да се 
вземат предвид други промени, 
предвидени в съответен законодателен 
акт след приемането на настоящия 
регламент.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
изменение на приложение IX за 
преразглеждане на годишната разбивка 
по държави членки, за да се вземат под 
внимание съответните тенденции, 
включително прехвърлянето, посочено в
член 90, за извършване на технически 
корекции без промяна в общите 
разпределени средства или да се вземат 
предвид други промени, предвидени в 
съответен законодателен акт след 
приемането на настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Позоваването на член 15 не е целесъобразно тук.

Изменение 1259
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В акта за изпълнение на Комисията за 
одобрение на даден стратегически план 
по ОСП съгласно член 106, параграф 6 
се посочва максималния размер на 
приноса на ЕЗФРСР за плана. Приносът 
на ЕЗФРСР се изчислява въз основа на 
размера на допустимия публичен 
разход.

В акта за изпълнение на Комисията за 
одобрение на даден стратегически план 
по ОСП съгласно член 106, параграф 6 
се посочва минималния и максималния 
размер на приноса на ЕЗФРСР за плана. 
Приносът на ЕЗФРСР се изчислява въз 
основа на размера на допустимия 
публичен разход.

Or. en

Обосновка

Така се гарантира минимален принос за развитието на селските райони, като се даде 
възможност за финансиране например за мерки за природата, общностното 
развитие и за агроекологични мерки, или за посрещане на очакваните повишени 
разходи за научноизследователска и развойна дейност, свързани със застраховане, 
цифровизация и др., за които иначе биха били отделени средства от финансирането 
на ориентираното към околната среда/общността устойчиво развитие на селските 
райони.

Изменение 1260
Кристоф Хансен

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният принос на ЕЗФРСР е Минималният принос на ЕЗФРСР е
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20%. 10%.

Or. en

Обосновка

Осигурява повече гъвкавост.

Изменение 1261
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 80% за поети задължения, 
свързани с управлението, посочени в 
член 65 от настоящия регламент, за 
плащания по член 67 от настоящия 
регламент, за инвестиции в 
непроизводствени дейности, посочени в 
член 68 от настоящия регламент, за 
подпомагане за Европейско 
партньорство за иновации съгласно 
член 71 от настоящия регламент, както 
и за LEADER, посочена в [член 25] от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби] като 
водено от общностите местно развитие;

a) 85% за поети задължения, 
свързани с управлението, посочени в 
член 65 от настоящия регламент, за 
плащания по член 67 от настоящия 
регламент, за инвестиции в 
непроизводствени дейности, посочени в 
член 68 от настоящия регламент, за 
подпомагане за Европейско 
партньорство за иновации съгласно 
член 71 от настоящия регламент, както 
и за LEADER, посочена в [член 25] от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби] като 
водено от общностите местно развитие;

Or. en

Изменение 1262
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 80% за поети задължения, 
свързани с управлението, посочени в 
член 65 от настоящия регламент, за 

a) 85% за поети задължения, 
свързани с управлението, посочени в 
член 65 от настоящия регламент, за 
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плащания по член 67 от настоящия 
регламент, за инвестиции в 
непроизводствени дейности, посочени в 
член 68 от настоящия регламент, за 
подпомагане за Европейско 
партньорство за иновации съгласно 
член 71 от настоящия регламент, както 
и за LEADER, посочена в [член 25] от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби] като 
водено от общностите местно развитие;

плащания по член 67 от настоящия 
регламент, за инвестиции в 
непроизводствени дейности, посочени в 
член 68 от настоящия регламент, за 
подпомагане за Европейско 
партньорство за иновации съгласно 
член 71 от настоящия регламент, както 
и за LEADER, посочена в [член 25] от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби] като 
водено от общностите местно развитие;

Or. en

Изменение 1263
Кристоф Хансен

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 3 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) 80% за установяването на 
млади стопани, посочено в член 69;

Or. en

Обосновка

Установяването на млади стопани е ключов приоритет на новия програмен период и 
следователно също следва да се финансира с 80%.

Изменение 1264
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 100% за операции, получаващи 
финансиране от средствата, 
прехвърлени към ЕЗФРСР в 
съответствие с членове 15 и 90 от 

б) 100% за операции, получаващи 
финансиране от средствата, 
прехвърлени към ЕЗФРСР в 
съответствие с член 90 от настоящия 
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настоящия регламент. регламент.

Or. en

Обосновка

Позоваването на член 15 не е целесъобразно тук.

Изменение 1265
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-малко 5% от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическите планове по ОСП, както 
е посочено в приложение IX, се запазват 
за LEADER, посочена в член 25 от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби] като 
водено от общностите местно развитие.

1. Най-малко 10% от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическите планове по ОСП, както 
е посочено в приложение IX, се запазват 
за LEADER, посочена в член 25 от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби] като 
водено от общностите местно развитие.

Or. en

Изменение 1266
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Най-малко 3% от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
посочено в приложение IX, се 
запазват за предоставянето на 
консултантски услуги за 
стопанствата, посочени в член 13, и 
за интервенции в областта на обмена 
на знания и информацията съгласно 
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член 72.

Or. en

Обосновка

Земеделските стопани трябва да придобият нови видове умения и знания, за да 
възприемат по-устойчиви селскостопански практики. През настоящия програмен 
период трансферът на знания представлява приблизително 1,2% от разходите по 
линия на ЕЗФРСР, а консултантските услуги представляват приблизително 0,9% в 
ЕС-28. Тези цифри са малки и предполагат, че реториката в полза на подобряването 
на знанията в областта на селското стопанство не съответства на конкретните 
разходи. Ето защо заделянето на минимум 3% от ЕЗФРСР за подобряване на 
знанията има смисъл.

Изменение 1267
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 30% от общия 
размер на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IX, се 
запазва за интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение 
на интервенциите, основани на член 
66.

заличава се

Първата алинея не се прилага за най-
отдалечените региони.

Or. fr

Изменение 1268
Кристоф Хансен
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Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Областите с природни ограничения също допринасят за опазването на околната 
среда.

Изменение 1269
Юте Гутеланд, Марита Улвског, Оле Лудвигсон, Анна Хед, Александер Габелич

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 50% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда, климата
и хуманното отношение на 
животните, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д), е) и иа) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Or. sv



AM\1172552BG.docx 73/167 PE632.145v01-00

BG

Обосновка

Селското стопанство на ЕС допринася за обръщане на тенденцията от гледна точка 
на околната среда, климата и хуманното отношение към животните. Следователно 
най-малко 50% от парите от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) следва да отиват за устойчивост.

Изменение 1270
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в
приложение IX, се запазва за всички 
видове интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Мерките, разработени в районите с естествени ограничения, следва да бъдат взети 
под внимание в рамките на минималните разходи от 30% от средствата на ЕЗФРСР, 
които задължително трябва да бъдат насочени за интервенции, свързани с 
екологичните и климатичните цели, предвид положителното въздействие на 
селскостопанската дейност за опазването на тези райони. Освен това 
предложението на Комисията противоречи на оценката на въздействието и на 
пропорционалната тежест, предвидена в член 87, параграф 2, буква в).

Изменение 1271
Анели Ятенмяки, Елси Катайнен

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени поне в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предложената цел от 30% е амбициозна, понеже плащанията за области с природни 
ограничения не са включени в изчислението и част от изискванията, които в момента 
са включени в екологичните плащания, ще бъдат включени в екосхемата.

Изменение 1272
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции по членове 65, 66, 67, 68, 
71 и 72, насочени към специфичните 
цели, свързани с опазването на околната 
среда и във връзка с климата, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е) от настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 1273
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 50% от общия размер на 
приноса на ЕФГЗ и ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IV и
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Без амбициозно обособяване на средства за екосхемите съществува голям риск 
следващата ОСП да бъде крачка назад в защитата на околната среда и климата. За 
да се избегне този риск и да се изпълнят международните ангажименти на Европа, за 
доброволната промяна от земеделските стопани на техните системи за земеделие 
следва да се задели голям бюджет от най-малко 50% от общите средства по ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР.

Изменение 1274
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 

Най-малко 70% от общата сума на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП и на директните 
плащания по ЕФГЗ, посочена в 
приложения IV и IX, се запазват за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
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връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, както и към 
удовлетворяване на обществените 
изисквания, както е установено в 
буква и) от този член. Държавите 
членки могат да изберат частта от 
ЕЗФРСР и директните плащания по 
ЕФГЗ, използвани за горепосочените 
цели, при условие че общият размер е 
70%.

Без да се засягат разпоредбите на 
предходния параграф, най-малко 50%
от общия размер на приноса на 
ЕЗФРСР за стратегическия план по 
ОСП, както е установено в 
приложение IX, и най-малко 50% от 
общия размер на приноса на ЕФГЗ, 
както е установено в приложение IV,
се запазват за интервенции, насочени 
към специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, които 
обхващат единствено мерките, 
посочени в членове 28, 28a (нов), 65, 67 
и член 68, параграф 4, буква a). 
Държавите членки могат да изберат 
частта от ЕЗФРСР и директните 
плащания по ЕФГЗ, използвани за 
горепосочените цели, при условие че 
общият размер е 50%.

Or. de

Обосновка

Отделяне на средства за природата, околната среда, климата и социалните въпроси.

Изменение 1275
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 70% от общата сума на 
приноса на ЕЗФРСР и преките 
плащания в ЕФГЗ, посочени в 
приложения VII и IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), и целта по 
отношение на обществените 
изисквания по буква и) от същия 
параграф от настоящия регламент, с 
изключение на интервенциите, основани 
на член 66. Държавите членки може 
да изберат дела на ЕЗФРСР и преките 
плащания да отиват за посочените 
цели, при условие че общата сума 
възлиза на 70%.

Без да се засяга предишният 
параграф, най-малко 30% от общия 
размер на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IX, се 
запазва за интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение 
на интервенциите, основани на член 
66.

Or. en

Изменение 1276
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 

Най-малко 40% от общия размер на 
приноса на ЕФГЗ и ЕЗФРСР за 
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план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IX, се запазва 
за интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66, 
както и на всички мерки за 
инвестиции, с изключение на 
определените като инвестиции в 
„непроизводствена дейност“.
Режимите в полза на климата и 
околната среда ще разполагат поне с 
бюджета, установен в член 28.9. 
Мерките, избрани като допустими за 
отчитане на приноса им към 
екологичните и климатичните цели, 
ще бъдат избрани от комисия, 
съставена от аграрни, екологични и 
екологични експерти. 

Or. es

Изменение 1277
Неса Чилдърс

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 50% от общия размер на 
приноса на ЕФГЗ и ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IX, се запазва 
за интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.
От тази сума минимум 15 милиарда 
евро годишно се запазва за 
целенасочени и ефективни схеми за 
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биологично разнообразие, насочени 
към специфичната цел, изложена в 
член 6, параграф 1, буква е) от 
настоящия регламент. Държавите 
членки разпределят най-малко 2% от 
бюджета на всяка схема за 
независима научна оценка на неговата 
ефективност в постигането на 
посочената цел.

Or. en

Обосновка

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15% of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Изменение 1278
Щефан Ек

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
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приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда, климата
и хуманното отношение на 
животните, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д), е) и и) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.
Първата алинея не се прилага за най-
отдалечените региони.

Or. en

Изменение 1279
Рори Палмър, Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 50% от общия размер на 
приноса на ЕФГЗ и ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложения VII и IX, се 
запазва за интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, и с целта, 
свързана с храните и здравето, 
установена в член 6, параграф 1, 
буква и), с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Or. en

Обосновка

Необходимо е най-малко половината от бюджета на ОСП да бъде предвиден за мерки 
за постигане на специфични цели съгласно член 6, параграф 1, букви г), д), е) и и), за да 
се гарантира, че ОСП ефективно ще популяризира ключови обществени блага, като 
например смекчаването на изменението на климата, устойчивото управление на 
природни ресурси, засилването на биологичното разнообразие и преодоляването на 
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обществени предизвикателства, свързани с устойчивостта на продоволствената 
система и здравето.

Изменение 1280
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 50% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д), е), з) и и) или в 
член 60, параграф 1, буква а), 
подточка vi) и буква г) от настоящия 
регламент, включително
интервенциите, основани на член 66.

Or. de

Обосновка

Във втория стълб за всяка държава членка следва да бъде предвиден задължителен 
процент за агроекологични мерки, защита на животните, хуманно отношение към 
животните и по-слабо облагодетелствани райони.

Изменение 1281
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 

30% от общия размер на приноса на 
ЕФГЗ и най-малко 30% от общия 
размер на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
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интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

установено в приложение IX, се запазва 
за интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Or. en

Обосновка

В действащата ОСП 30% от ЕФГЗ са отпуснати за твърде бюрократичното 
екологизиране на директните плащания и 30% от ЕЗФРСР за ангажиментите, 
свързани с управлението на околната среда и климата. В член 87 се приема, че 40% от 
директните плащания и 100% от ангажиментите, свързани с управлението на 
околната среда и климата, разчитат на подпомагане за свързаните с климата цели на 
Парижкото споразумение, които не могат да бъдат изпълнени без цел и за ЕЗФРСР. 
Моето изменение обаче следва да се разбира и може да се прилага само във връзка с 
другите ми изменения и положителното възнаграждение на земеделските стопани 
без прекомерните условия в първоначалното предложение на ЕК.

Изменение 1282
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 40% от общия размер на 
приноса на ЕФГЗ и ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IX, се запазва 
за интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Or. en
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Изменение 1283
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 50% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Or. en

Обосновка

Важно е да се повишат усилията във връзка с мерките за околната среда.

Изменение 1284
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 50% от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.
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Or. en

Изменение 1285
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка определя 
минимална сума, която допринася за 
постигането на специфичната цел, 
посочена в член 6, параграф 1, буква е). 
Тя трябва да бъде изчислена въз 
основа на SWOT анализа и 
установяването на потребностите, 
свързани с приоритетните видове и 
местообитанията като част от 
приоритетната рамка на действие, 
както е установено в 
Директива 92/43/ЕИО и 
Директива 2009/147/ЕО. Тази сума се 
използва за мерките, посочени в 
член 65, член 67 и член 68, параграф 4, 
буква a) от настоящия регламент, и 
за подпомагане на стратегически 
проекти за природата, както е 
определено в [Регламента LIFE] в 
съответствие с параграф 7 от този 
член.

Or. de

Обосновка

Отделяне на средства за природата, околната среда и климата.

Изменение 1286
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 5% от общия размер на 
приноса на ЕФГЗ за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение VІІ, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
безопасността на храните и 
хуманното отношение към 
животните, установени в член 6, 
параграф 1, буква и).

Or. en

Изменение 1287
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея не се прилага за най-
отдалечените региони.

заличава се

Or. en

Изменение 1288
Сузане Мелиор

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея не се прилага за най-
отдалечените региони.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Отделяне на средства за природата, околната среда и климата.

Изменение 1289
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Най-малко 30% от общия 
размер на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IX, се 
запазват за интервенции, насочени 
към специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви б), г), д), е), з) 
и й) от настоящия регламент, с 
изключение на интервенциите, 
основани на член 66.

Or. fr

Изменение 1290
Тили Метц, Сирпа Пиетикяйнен, Петрас Аущревичюс, Юте Гутеланд, Джон 
Флак, Елеонора Еви, Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Най-малко 30% от общия 
размер на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IX, се 
запазва за интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда,
климата и хуманното отношение на 
животните, установени в член 6, 
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параграф 1, букви г), д), е) и иа) от 
настоящия регламент, с изключение 
на интервенциите, основани на член 
66.

Or. en

Обосновка

При формулирането и прилагането на ОСП ЕС и държавите членки трябва изцяло да 
спазват изискванията за хуманно отношение към животните като същества с 
усещания (член 13 от ДФЕС). Това следва да включва обособяване на разходи, насочени 
към принос за постигане на свързани с хуманното отношение към животните цели.

Изменение 1291
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Най-малко 30% от общия 
размер на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IX, се 
запазват за интервенции, насочени 
към специфичните цели, свързани с 
инвестициите и предприятията в 
селските райони, установени в член 6, 
параграф 1, букви б), г), д), е), з) и й) от 
настоящия регламент, с изключение 
на интервенциите, основани на 
член 66.

Or. fr

Изменение 1292
Тили Метц, Сирпа Пиетикяйнен, Петрас Аущревичюс, Юте Гутеланд, Джон 
Флак, Елеонора Еви, Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3a (нов)



PE632.145v01-00 88/167 AM\1172552BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Най-малко 5% от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IX, се 
запазва за интервенции, насочени към 
специфичната цел, свързана с 
хуманното отношение към 
животните, установена в член 6, 
параграф 1, буква иа), с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Or. en

Изменение 1293
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Най-малко 30% от общия 
размер на приноса на ЕФГЗ за 
стратегическия план по ОСП се 
запазва за допълнително 
преразпределително подпомагане за 
първите хектари, както е описано в 
член 26.

Or. en

Обосновка

С цел насочване на подпомагането към малки и средни стопанства 30% от приноса на 
ЕФГЗ следва да се отдели за преразпределение.

Изменение 1294
Карл-Хайнц Флоренц

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Примерните разпределени 
финансови средства за схемите за 
климата и околната среда, посочени в 
дял III, глава ІІ, раздел 4, подраздел 2, 
няма да бъдат по-малко от 30% от 
сумите, установени в 
приложение VII.

Държавите членки може да избират 
да прехвърлят разпределените 
финансови средства, посочени в първа 
алинея, на разпределените средства 
на държавата членка за ЕЗФРСР в 
съответствие с член 90, при условие 
че те се използват в интервенции по 
ЕЗФРСР, насочени към целите, 
свързани със специфичните 
потребности на околната среда, 
климата и обществото, посочени в 
член 6, параграф 1, букви г), д), е) и и).

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се определи минимален процент на разходите по екосхемите, за да се 
гарантира равнопоставеност и съвместни действия от всички държави членки.

Изменение 1295
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Най-малко 65% от посочените 
в приложение VII суми преди 
предвиденото в членове 15 и 90 
прехвърляне на средства се 
разпределят в подкрепа на базовото 
подпомагане за доходите с цел 
устойчивост, както е предвидено в 
дял III, глава II, раздел 2, подраздел 1.
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Or. en

Изменение 1296
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Най-малко 50% от общия 
размер на приноса на ЕФГЗ за 
стратегическия план по ОСП се 
запазва за схеми за климата и 
околната среда, както е описано в 
член 28.

Or. en

Обосновка

За да се помогне за прехода на земеделските стопани към по-благоприятни за 
климата и околната среда производствени методи и за да се изпълнят 
ангажиментите на Съюза в областта на климата и околната среда, най-малко 50% 
от приноса на ЕФГЗ следва да бъдат отделени за екосхеми.

Изменение 1297
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Минимум 20% от сумата, 
установена в приложение VII, се 
запазва за схемите, посочени в 
член 28.

Or. en

Обосновка

Предложената сума е минимален размер, който следва да се разгледа заедно с други 
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предложения, които възпрепятстват директните плащания да нанасят преки вреди 
на климата и околната среда и погрешните субсидии, и тези, които имат за цел да 
подобрят резултатите от предложението по отношение на климата, околната 
среда и хуманното отношение към животните. Иначе без възражения срещу 
предложението за 50% на докладчика в сянка от S&D като такова.

Изменение 1298
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Максимум 30% от сумите, 
установени в приложение VII, се 
разпределят за основното 
подпомагане на доходите за 
устойчивост, посочено в дял ІІІ, 
глава ІІ, раздел 2, подраздел 1. До 
2027 г. този максимум се намалява на 
0%, за да се даде възможност 
средствата да бъдат пренасочени към 
по-целенасочени мерки.

Or. en

Обосновка

Базовото подпомагане за доходите следва постепенно да бъде оттеглено, за да се 
даде възможност за по-добро насочване на публични средства посредством 
ориентирани към резултати схеми за плащания.

Изменение 1299
Катержина Конечна, Иржи Мащалка

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, 

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

раздел 2, подраздел 1, се ограничават до 
най-много 25% от сумите, установени в 
приложение VII.

Or. en

Изменение 1300
Франсеск Гамбус

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 13,5% от сумите, установени 
в приложение VII.

Or. es

Изменение 1301
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Яр, Петер Лизе

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.

Or. en
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Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане на доходите в миналото е водило до 
неравнопоставеност в някои сектори. Съюзът следва допълнително да насърчава 
ориентиран към пазара подход на ОСП, с което да намали максималния размер на 
обвързаното с производството подпомагане.

Изменение 1302
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки, които, в 
съответствие с член 53, параграф 4 
от Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за 
целите на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, са 
използвали повече от 13% от своя 
годишен национален таван, установен 
в приложение II към посочения 
регламент, могат да решат да 
използват за целите на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите над 10% от сумата, 
установена в приложение VII. 
Полученият процент не надвишава 
процента, одобрен от Комисията, за 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане по 
отношение на референтната 2018 
година.

заличава се

Or. en

Обосновка

Обвързаните с производството плащания не следва да надвишават 10% от сумите, 
определени в приложение VII.

Изменение 1303
Катержина Конечна, Иржи Мащалка
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Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки, които, в 
съответствие с член 53, параграф 4 
от Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за 
целите на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, са 
използвали повече от 13% от своя 
годишен национален таван, установен 
в приложение II към посочения 
регламент, могат да решат да 
използват за целите на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите над 10% от сумата, 
установена в приложение VII. 
Полученият процент не надвишава 
процента, одобрен от Комисията, за 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане по 
отношение на референтната 2018 
година.

заличава се

Or. en

Изменение 1304
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки, които, в 
съответствие с член 53, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за целите 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, са 
използвали повече от 13% от своя 
годишен национален таван, установен в 
приложение II към посочения 
регламент, могат да решат да използват 

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки, които, в 
съответствие с член 53, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за целите 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, са 
използвали повече от 15% от своя 
годишен национален таван, установен в 
приложение II към посочения 
регламент, могат да решат да използват 
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за целите на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите над 10% от сумата, установена 
в приложение VII. Полученият процент 
не надвишава процента, одобрен от 
Комисията, за доброволното обвързано 
с производството подпомагане по 
отношение на референтната 2018 
година.

за целите на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите над 15% от сумата, установена 
в приложение VII. Полученият процент 
не надвишава процента, одобрен от 
Комисията, за доброволното обвързано 
с производството подпомагане по 
отношение на референтната 2018 
година.

Or. es

Изменение 1305
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2%, при 
условие че сумата, съответстваща на 
процента, надвишаващ стойността 10%, 
се разпределя за подпомагане за 
протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1.

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2%, при 
условие че сумата, съответстваща на 
процента, надвишаващ стойността 10%, 
се разпределя за подпомагане за 
протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1 или за 
подпомагане за горска обработваема 
или пасищна агро-лесовъдна система, 
и като сертифицирани системи от 
дървета извън гори.

Or. en

Обосновка

Свързано с изменението на член 30.

Изменение 1306
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2%, при 
условие че сумата, съответстваща на 
процента, надвишаващ стойността 10%, 
се разпределя за подпомагане за 
протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1.

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2%, при 
условие че сумата, съответстваща на 
процента, надвишаващ стойността 10%, 
се разпределя за подпомагане за
маслодайни протеинови култури 
съгласно дял III, глава II, раздел 2, 
подраздел 1.

Or. fr

Изменение 1307
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2%, при 
условие че сумата, съответстваща на 
процента, надвишаващ стойността 10%, 
се разпределя за подпомагане за 
протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1.

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2,1%, 
при условие че сумата, съответстваща 
на процента, надвишаващ стойността
13,5%, се разпределя за подпомагане за 
протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1.

Or. es

Изменение 1308
Катержина Конечна, Иржи Мащалка

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2%, при 
условие че сумата, съответстваща на 
процента, надвишаващ стойността 10%, 
се разпределя за подпомагане за 

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 5%, при 
условие че сумата, съответстваща на 
процента, надвишаващ стойността 25%, 
се разпределя за подпомагане за 
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протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1.

протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1. .

Or. en

Обосновка

Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите допринасят 
за стабилизиране на уязвимите сектори, помагат на земеделските стопани да се 
справят с неблагоприятните последици, като например нестабилността на пазара, 
изменението на климата или изискванията за заетост. Независимо от настоящото 
равнище на подпомагането някои от секторите не достигат задоволителна 
рентабилност. Поради това интервенциите за обвързано с производството 
подпомагане на доходите в достатъчна степен са от съществено значение за 
запазване на конкурентоспособността и устойчивостта на тези сектори.

Изменение 1309
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането за маслодайните 
протеинови култури отговаря на 
целите, определени в Директивата 
относно енергията от възобновяеми 
източници, що се отнася до 
оползотворяването под формата на 
биогорива на страничните продукти 
от тези култури.

Or. fr

Изменение 1310
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. За финансиране на помощта, 
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посочена в дял III, глава II, раздел 2, 
подраздел 1а, държавите членки ще 
използват 15% от сумата, посочена в 
приложение VII. 

Or. es

Изменение 1311
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Яр

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Плащанията от първия стълб, 
включително обвързаното с 
производството подпомагане, са 
ограничени на хектар и бенефициер до 
два пъти средната стойност на 
директните плащания от ЕС за 
хектар.

Or. en

Изменение 1312
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Примерните разпределени 
финансови средства за екосхемите, 
посочени в член 28, са най-малко 30% 
през 2021 г. и 2022 г., 40% през 2023 г. и 
2024 г., 50% през 2025 г. и 2026 г. и 60% 
през 2027 г.

Or. en
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Изменение 1313
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Средствата по ОСП няма да се 
използват за финансиране или 
подпомагане на операции за 
концентрирано хранене на животни.

Or. en

Изменение 1314
Юте Гутеланд, Марита Улвског, Оле Лудвигсон, Анна Хед, Александер Габелич

Предложение за регламент
Член 86 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В своите стратегически планове 
държавите членки могат да решат да 
използват част от разпределените по 
ЕЗФРСР средства като лост за 
уравновесяване на подпомагането и 
увеличаване на интегрираните 
стратегически проекти за природата, 
както е определено съгласно 
[регламента LIFE] и за финансиране на 
действия по отношение на 
трансграничната мобилност с учебна 
цел на лица, заети в областта на 
селското стопанство и развитието на 
селските райони, с акцент върху 
младите земеделски стопани в 
съответствие с [Регламента за 
програмата „Еразъм“].

7. В своите стратегически планове 
държавите членки могат да решат да 
използват част от разпределените по 
ЕЗФРСР средства като лост за 
уравновесяване на подпомагането и 
увеличаване на интегрираните 
стратегически проекти за природата, 
както е определено съгласно 
[регламента LIFE] и за финансиране на 
действия по отношение на 
трансграничната мобилност с учебна 
цел на лица, заети в областта на 
селското стопанство и развитието на 
селските райони, с акцент върху 
младите земеделски стопани в 
съответствие с [Регламента за 
програмата „Еразъм“] и върху жените 
в селските райони.

Or. sv
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Изменение 1315
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Най-малко 10% от сумите, 
установени в приложение VII, са 
запазени за подпомагане на 
доброволни схеми за климата и 
околната среда (екосхеми) по член 28.

Or. en

Изменение 1316
Ядвига Вишневска

Предложение за регламент
Член 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 87 заличава се

Проследяване на разходите за 
дейности в областта на климата

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.

2. Приносът към целевата 
стойност за разхода се изчислява
посредством прилагането на 
специални коефициенти, 
диференцирани въз основа на това 
дали подпомагането предлага 
значителен или умерен принос към 
целите, свързани с изменението на 
климата. Тези коефициенти са, както 
следва:

а) 40% за разходите съгласно 
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основното подпомагане на доходите 
за устойчивост и допълнителното 
подпомагане на доходите, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздели 2 
и 3;

б) 100% за разходите по схеми за 
климата и околната среда, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздел 4;

в) 100% за разходите за 
интервенциите, посочени в член 86, 
параграф 2, първа алинея;

г) 40% за разходите за природни 
или други специфични за района 
ограничения, посочени в член 66.

Or. pl

Обосновка

Като се има предвид допускането относно опростяването на бъдещата ОСП, 
въвеждането на регламенти, свързани с отчитането на разходи за климата, 
изглежда неоснователно. По-специално, като се има предвид, че (аналогично на 
текущия програмен период) с проекта за регламент се установяват разпоредби за 
наблюдение на минималните равнища на разходите за околната среда и климата (най-
малко 30% от средствата от стълб 2). Следователно въвеждането на допълнително 
проследяване на разходите изглежда неоснователно.

Изменение 1317
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 87 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проследяване на разходите за 
дейности в областта на климата

Проследяване на разходите за дейности 
в областта на климата, биологичното 
разнообразие и борбата с дифузното 
замърсяване

Or. fr
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Обосновка

Екологизирането на европейския бюджет не трябва да се отнася само до климата, но 
и до биологичното разнообразие и борбата с дифузното замърсяване, при които също 
е важно да се проследява приносът на ОСП за постигане на целите, както във всички 
европейски политики.

Изменение 1318
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 87 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проследяване на разходите за дейности 
в областта на климата

Проследяване на разходите за дейности 
в областта на околната среда и климата

Or. en

Изменение 1319
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс, Нилс Турвалдс

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 и обща 
методология. Комисията редовно 
отчита напредъка по интегрирането 
на действия в областта на климата, 
включително на размера на 
разходите. Констатациите се 
представят в ежегодния годишен 
преглед, предвиден в член 122.

Or. en
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Изменение 1320
Франсоаз Гростет

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, 
биологичното разнообразие и борбата 
с дифузното замърсяване чрез 
използването на проста и обща 
методология.

Or. fr

Изменение 1321
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе

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 околната среда и изменението на 
климата чрез използването на проста, 
подходяща и обща методология.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да извършва оценка посредством подходяща методология, която е 
свързана с разходи по отношение на климата и общи разходи по отношение на 
околната среда.
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Изменение 1322
Бас Ейкхаут

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, 
основана на доказателства и обща 
методология.

Or. en

Обосновка

Това следва да се направи възможно най-прецизно с цел получаване на увереност за 
доброто разходване на средствата на ЕС. ОСП следва да плаща за резултати, а не за 
„въздух под налягане“.

Изменение 1323
Естефания Торес Мартинес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Методологията за разходите, 
свързани с климата, следва да вземе 
предвид намаляването на емисиите и 
увеличаването на улавянето на 
въглерод, които се очаква да бъдат 
постигнати в резултат на от 
мерките, включени в 
стратегическите планове на 
държавите членки, и следва да се 
разработи в консултация с 
Европейската агенция на околна среда 
и държавите членки.
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Or. es

Изменение 1324
Естефания Торес Мартинес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Методологията за разходите 
за опазване на околната среда следва 
да вземе предвид подобренията на 
въздействието на селското 
стопанство върху природата, които 
се очаква да бъдат постигнати чрез 
мерките, включени в 
стратегическите планове на 
държавите членки, и следва да се 
разработи в консултация с 
Европейската агенция на околна среда 
и държавите членки.

Or. es

Изменение 1325
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приносът към целевата 
стойност за разхода се изчислява 
посредством прилагането на 
специални коефициенти, 
диференцирани въз основа на това 
дали подпомагането предлага 
значителен или умерен принос към 
целите, свързани с изменението на 
климата. Тези коефициенти са, както 
следва:

заличава се

а) 40% за разходите съгласно 
основното подпомагане на доходите 
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за устойчивост и допълнителното 
подпомагане на доходите, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздели 2 
и 3;

б) 100% за разходите по схеми за 
климата и околната среда, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздел 4;

в) 100% за разходите за 
интервенциите, посочени в член 86, 
параграф 2, първа алинея; г)

г) 40% за разходите за природни 
или други специфични за района 
ограничения, посочени в член 66.

Or. es

Изменение 1326
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приносът към целевата 
стойност за разхода се изчислява 
посредством прилагането на 
специални коефициенти, 
диференцирани въз основа на това 
дали подпомагането предлага 
значителен или умерен принос към 
целите, свързани с изменението на 
климата. Тези коефициенти са, както 
следва:

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

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, който 
се счита за разход, свързан с климата, 
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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. 

Or. en

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 всеки отделен случай, въз основа на действителното въздействие на дейностите, 
измерено чрез рецензирани научни изследвания. Използването на предлаганите от 
Комисията коефициенти рискува намаляване на цялостната амбиция на Съюза в 
областта на климата, тъй като не може да бъде проверено дали различните разходи 
са довели наистина до някакво въздействие по отношение на климата.

Изменение 1327
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приносът към целевата стойност 
за разхода се изчислява посредством 
прилагането на специални коефициенти, 
диференцирани въз основа на това дали 
подпомагането предлага значителен или 
умерен принос към целите, свързани с 
изменението на климата. Тези 
коефициенти са, както следва:

2. Приносът към целевата стойност 
за разхода се изчислява посредством 
прилагането на специални коефициенти, 
диференцирани въз основа на това дали 
подпомагането предлага значителен или 
умерен принос към целите, свързани с 
изменението на климата, биологичното 
разнообразие и борбата с дифузното 
замърсяване. Тези коефициенти са, 
както следва:

Or. fr
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Изменение 1328
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приносът към целевата стойност 
за разхода се изчислява посредством 
прилагането на специални коефициенти, 
диференцирани въз основа на това дали 
подпомагането предлага значителен или 
умерен принос към целите, свързани с 
изменението на климата. Тези 
коефициенти са, както следва:

2. Приносът към целевата стойност 
за разхода се изчислява посредством 
прилагането на специални коефициенти, 
диференцирани въз основа на това дали 
подпомагането предлага значителен или 
умерен принос към целите, свързани с 
изменението на климата, и се допълва 
от системата на Съюза за маркиране 
на действията, свързани с климата.
Тези коефициенти са, както следва:

Or. en

Изменение 1329
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 40% за разходите съгласно 
основното подпомагане на доходите 
за устойчивост и допълнителното 
подпомагане на доходите, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздели 2 
и 3;

заличава се

Or. en

Изменение 1330
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 100% за разходите по схеми за 
климата и околната среда, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздел 4;

заличава се

Or. en

Изменение 1331
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 100% за разходите за 
интервенциите, посочени в член 86, 
параграф 2, първа алинея;

заличава се

Or. en

Изменение 1332
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 100% за разходите за 
интервенциите, посочени в член 86, 
параграф 2, първа алинея;

в) 100% от допустимите разходи,
за мерките, посочени в членове 65 и 67;

Or. en

Изменение 1333
Мишел Дантен, Ани Схрейер-Пирик, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква вa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) 100% за разходите за 
подпомагане на протеинови култури 
съгласно дял III, глава II, раздел 3, 
подраздел 1;

Or. en

Изменение 1334
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 40% за разходите за природни 
или други специфични за района 
ограничения, посочени в член 66.

заличава се

Or. en

Изменение 1335
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 40% за разходите за природни 
или други специфични за района 
ограничения, посочени в член 66.

г) 60% за разходите за природни 
или други специфични за района 
ограничения, посочени в член 66.

Or. en

Изменение 1336
Щефан Ек

Предложение за регламент
Член 87a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 87a

Проследяване на разходите за 
хуманно отношение към животните 

1. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите членки, 
Комисията извършва оценка на 
приноса на политиката към целта в 
областта на хуманното отношение 
към животните чрез използването на 
проста и обща методология. 

2. Приносът към целевата стойност
за разхода се изчислява посредством 
прилагането на специален 
коефициент, диференциран въз основа 
на това дали подпомагането предлага 
значителен, или умерен принос към 
целта в областта на хуманното 
отношение към животните. 

Коефициентът се определя съгласно 
следния критерий: а) 100% за 
интервенциите, посочени в член 86, 
параграф 3, буква в), и 30% за 
разходите по схемите за климата и 
околната среда, посочени в дял III, 
глава II, раздел II, подраздел 4. 

Or. en

Изменение 1337
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В своя стратегически план по 
ОСП държавите членки установяват 
примерни разпределени финансови 
средства за всяка интервенция. За всяка 
интервенция увеличаването на 
планираната единична сума, без да се 

1. В своя стратегически план по 
ОСП държавите членки установяват 
примерни разпределени финансови 
средства за всяка интервенция в 
съответствие с член 28, параграф 1 и 
член 86, параграф 2. За всяка 
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прилагат процентът на вариация, 
посочен в член 89, и планираните 
крайни продукти, се равнява на тези 
примерни разпределени финансови 
средства.

интервенция увеличаването на 
планираната единична сума, без да се 
прилагат процентът на вариация, 
посочен в член 89, и планираните 
крайни продукти, се равнява на тези 
примерни разпределени финансови 
средства.

Or. en

Изменение 1338
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) необвързани с производството 
директни плащания и обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите, посочено в дял IIІ, глава II;

a) необвързани с производството 
директни плащания, с изключение на 
схеми за климата и околната среда, 
посочени в член 28, и обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите, посочено в дял IIІ, глава II;

Or. en

Изменение 1339
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) до 15% от разпределените 
средства под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 
след приспадане на разпределените 
средства за памук, посочени в 
приложение VI, за дадени календарни 
години от 2021 г. до 2026 г. към 
разпределените за държава членка 
средства от ЕЗФРСР за финансови 
години 2022 г. – 2027 г.; или

a) до 20% от разпределените 
средства под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 
след приспадане на разпределените 
средства за памук, посочени в 
приложение VI, за дадени календарни 
години от 2021 г. до 2026 г. към 
разпределените за държава членка 
средства от ЕЗФРСР за финансови 
години 2022 г. – 2027 г.; или
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Or. en

Обосновка

Плащанията по ЕЗФРСР обикновено са насочени повече към постигането на цели, 
отколкото плащанията по ЕФГЗ. За да се гарантира, че ОСП постига своите цели, 
следва да бъде разрешено разпределените средства да се прехвърлят само към по-
ориентирани към резултатите разпределени средства по ЕЗФРСР.

Изменение 1340
Карл-Хайнц Флоренц

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до 15% от разпределените 
средства за държава членка от 
ЕЗФРСР за финансови години 
2022 г.—2027 г. към разпределени 
средства за държавата членка под 
формата на директни плащания, 
установени в приложение IV, за 
календарни години 2021 г.—2026 г.

заличава се

Or. en

Изменение 1341
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до 15% от разпределените 
средства за държава членка от 
ЕЗФРСР за финансови години 2022 г. –
2027 г. към разпределени средства за 
държавата членка под формата на 
директни плащания, установени в 
приложение IV, за календарни години 
2021 г. – 2026 г.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Плащанията по ЕЗФРСР обикновено са насочени повече към постигането на цели, 
отколкото плащанията по ЕФГЗ. За да се гарантира, че ОСП постига своите цели, 
следва да бъде разрешено разпределените средства да се прехвърлят само към по-
ориентирани към резултатите разпределени средства по ЕЗФРСР.

Изменение 1342
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до 15% от разпределените 
средства за държава членка от 
ЕЗФРСР за финансови години 2022 г.–
2027 г. към разпределени средства за 
държавата членка под формата на 
директни плащания, установени в 
приложение IV, за календарни години 
2021 г. – 2026 г.

заличава се

Or. de

Обосновка

Подпомагане на мерки в областта на околната среда и климата по втория стълб.

Изменение 1343
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до 15% от разпределените 
средства за държава членка от ЕЗФРСР 
за финансови години 2022 г.– 2027 г. 
към разпределени средства за държавата 

б) до 15% от разпределените 
средства за държава членка от ЕЗФРСР 
за финансови години 2022 г. – 2027 г. 
към разпределени средства за държавата 
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членка под формата на директни 
плащания, установени в
приложение IV, за календарни години 
2021 г. – 2026 г.

членка във връзка със схемите за 
климата и околната среда, установени 
в член 28.

Or. en

Изменение 1344
Ядвига Вишневска

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до 15% от разпределените 
средства за държава членка от ЕЗФРСР 
за финансови години 2022 г. – 2027 г. 
към разпределени средства за държавата 
членка под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 
за календарни години 2021 г. – 2026 г.

б) до 25% от разпределените 
средства за държава членка от ЕЗФРСР 
за финансови години 2022 г. – 2027 г. 
към разпределени средства за държавата 
членка под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 
за календарни години 2021 г. – 2026 г.

Or. pl

Обосновка

За да вземат предвид резултатите от изпълнението на новия модел на изпълнение, на 
държавите членки е необходимо да се предостави достатъчно гъвкавост.

Изменение 1345
Кристоф Хансен

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до 15% от разпределените 
средства за държава членка от ЕЗФРСР 
за финансови години 2022 г. – 2027 г. 
към разпределени средства за държавата 
членка под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 

б) до 20% от разпределените 
средства за държава членка от ЕЗФРСР 
за финансови години 2022 г. – 2027 г. 
към разпределени средства за държавата 
членка под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 
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за календарни години 2021 г. – 2026 г. за календарни години 2021 г. – 2026 г.

Or. en

Изменение 1346
Сузане Мелиор

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът на прехвърляне от 
разпределени средства за държава 
членка под формата на директни 
плащания към разпределените за нея 
средства от ЕЗФРСР, посочени в 
първата алинея, може да бъде 
увеличен с:

заличава се

a) до 15 процентни пункта, при 
условие че държавите членки 
използват съответното увеличение за 
финансирани от ЕЗФРСР 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

б) до 2 процентни пункта, при 
условие че държавите членки 
използват съответното увеличение в 
съответствие с член 86, параграф 4, 
буква б).

Or. de

Изменение 1347
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) до 15 процентни пункта, при 
условие че държавите членки използват 
съответното увеличение за финансирани 
от ЕЗФРСР интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е);

a) до 30 процентни пункта, при 
условие че държавите членки използват 
съответното увеличение за финансирани 
от ЕЗФРСР интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е);

Or. en

Изменение 1348
Сузане Мелиор

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Процентът на прехвърляне от 
разпределени средства за държава 
членка под формата на директни 
плащания към разпределените за нея 
средства от ЕЗФРСР, посочени в 
параграф 1, може да бъде увеличен с:

a) до 50 процентни пункта, при 
условие че държавите членки 
използват съответното увеличение за 
финансирани от ЕЗФРСР 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

a) до 2 процентни пункта, при условие 
че държавите членки използват 
съответното увеличение в 
съответствие с член 86, параграф 4, 
буква б).

Or. de
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Обосновка

Подпомагане на мерки в областта на околната среда и климата по втория стълб.

Изменение 1349
Петер Яр, Норберт Линс, Алберт Дес, Йенс Гизеке

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изготвят 
стратегически планове по ОСП в 
съответствие с настоящия регламент за 
изпълнение на подпомагането от Съюза, 
финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, за 
постигането на специфичните цели, 
установени в член 6.

Държавите членки изготвят 
стратегически планове по ОСП в 
съответствие с настоящия регламент и 
член 4 от настоящия регламент за 
изпълнение на подпомагането от Съюза, 
финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, за 
постигането на специфичните цели, 
установени в член 6.

Or. de

Изменение 1350
Петер Яр, Норберт Линс, Алберт Дес, Йенс Гизеке

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки носят 
отговорност за предаването на 
стратегиите за интервенциите на 
отделните държави членки, 
изготвени съгласно член 95, 
параграф 1, буква б) и член 97 от 
настоящия регламент, на 
Комисията, която ги прилага под 
формата на списък на ЕС.

Or. de
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Изменение 1351
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основата на SWOT анализа, посочен 
в член 103, параграф 2, и на оценката на 
потребностите, посочена в член 96, в 
стратегическия си план по ОСП 
съответната държава членка определя 
стратегия за интервенция, посочена в 
член 97, в които се поставят 
количествени целеви стойности и 
междинни цели с цел постигане на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Целевите стойности се 
определят, като се използва чрез общ 
набор от показатели, определени в 
приложение I.

Въз основата на SWOT анализа, посочен 
в член 103, параграф 2, и на оценката на 
потребностите, посочена в член 96, в 
стратегическия си план по ОСП 
съответната държава членка определя 
стратегия за интервенция, посочена в 
член 97, в които се поставят 
количествени целеви стойности и 
междинни цели с цел постигане на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Целевите стойности се 
определят, като се използва чрез общ 
набор от показатели за резултатите и 
въздействието, определени в 
приложение I.

Or. en

Изменение 1352
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основата на SWOT анализа, посочен 
в член 103, параграф 2, и на оценката на 
потребностите, посочена в член 96, в 
стратегическия си план по ОСП 
съответната държава членка определя 
стратегия за интервенция, посочена в 
член 97, в които се поставят 
количествени целеви стойности и 
междинни цели с цел постигане на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Целевите стойности се 
определят, като се използва чрез общ 
набор от показатели, определени в 

Въз основата на SWOT анализа, посочен 
в член 103, параграф 2, и на оценката на 
потребностите, посочена в член 96, в 
стратегическия си план по ОСП 
съответната държава членка определя 
стратегия за интервенция, посочена в 
член 97, в които се поставят 
количествени целеви стойности и 
междинни цели с цел постигане на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Целевите стойности се 
определят, като се използва чрез общ 
набор от показатели за резултатите и 
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приложение I. въздействието, определени в 
приложение I.

Or. en

Изменение 1353
Петер Яр, Норберт Линс, Алберт Дес, Йенс Гизеке

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки стратегически план по ОСП
обхваща периода от 1 януари 2021 г. 
до 31 декември 2027 г.

Всеки стратегически план по ОСП
започва да се изпълнява две години 
след влизането в сила на тази 
реформа.

Or. de

Изменение 1354
Петер Яр, Норберт Линс, Алберт Дес, Йенс Гизеке

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че 
стратегиите за интервенции, 
изготвени от държавите членки 
съгласно член 95, буква б) от 
настоящия регламент, са взети под 
внимание в списъка на ЕС. 

Or. de

Изменение 1355
Петер Яр, Норберт Линс, Алберт Дес, Йенс Гизеке

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 4б (нов)



AM\1172552BG.docx 121/167 PE632.145v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира 
последователността в списъка на ЕС, 
който се основава на стратегиите за 
интервенции, представени от 
държавите членки съгласно член 95, 
буква б), с цел постигане на 
съответните цели на настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 1356
Юте Гутеланд, Марита Улвског, Оле Лудвигсон, Анна Хед, Александер Габелич

Предложение за регламент
Член 92 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-големи амбиции по отношение на 
целите, свързани с опазването на 
околната среда и във връзка с климата

По-големи амбиции по отношение на 
целите, свързани с опазването на 
околната среда, във връзка с климата и с 
хуманното отношение към 
животните

Or. sv

Изменение 1357
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки
се стремят да предоставят по-голям
цялостен принос за постигането на 

1. В своите стратегически планове 
по ОСП и най-вече посредством 
характеристиките на стратегията за 
интервенциите, посочени в член 97, 
параграф 2, буква а), държавите членки
разпределят по-голям общ дял от 
бюджета за постигането на 
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специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г.

специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с общия дял от бюджета, 
предоставен за постигането на целта, 
посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г.
Държавите членки правят следните 
сравнения за дела на средствата, 
предоставени за отделните мерки:

a) мерките, посочени в член 28 от 
настоящия регламент, сравнени с 
член 43 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013;

б) интервенциите в съответствие с 
член 65, член 67 и член 68, параграф 4, 
буква a) от настоящия регламент, 
сравнени с член 17, буква г), членове 21 
– 23, член 25 и член 34 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Or. de

Обосновка

Отделяне на средства за околна среда и климат.

Изменение 1358
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
се стремят да предоставят по-голям 

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
се стремят да предоставят по-голям 
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цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г.

цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г.
Плащанията за преминаване към 
биологично земеделие и неговото 
поддържане в стратегическите 
планове по ОСП по членове 28 и 65 от 
настоящия регламент надвишават
общите плащания, извършени преди 
2021 г. по програмата за развитие на 
селските райони на земеделските 
стопани, занимаващи се с биологично 
земеделие, изчислени като средна 
годишна стойност, използвайки 
постоянни цени.

Or. en

Изменение 1359
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
се стремят да предоставят по-голям 
цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, на равнището на 
ЕС държавите членки се стремят да 
предоставят по-голям цялостен принос 
за постигането на специфичните цели, 
свързани с опазването на околната среда 
и във връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), в 
сравнение с цялостния принос за
постигането на целта, посочена в 
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буква б), първа алинея от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г.

член 110, параграф 2, буква б), първа 
алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
посредством подпомагане по линия на 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР 2014 – 2020 г, както и 
се стремят да поддържат 
равнопоставеност между 
земеделските стопани от различни 
държави членки.

Or. en

Изменение 1360
Тили Метц, Сирпа Пиетикяйнен, Петрас Аущревичюс, Юте Гутеланд, Джон 
Флак, Елеонора Еви, Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
се стремят да предоставят по-голям 
цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г.

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
се стремят да предоставят по-голям 
цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата и хуманното 
отношение към животните, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д), е) и иа), в сравнение с цялостния 
принос за постигането на целта, 
посочена в член 110, параграф 2, буква 
б), първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013, посредством подпомагане 
по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР през 
периода 2014 – 2020 г.

Or. en

Обосновка

Последното специално проучване на Евробарометър за хуманното отношение към 
животните (№ 442) разкрива, че 82% от гражданите на ЕС считат, че хуманното 
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отношение към отглежданите животни следва да бъде по-добре защитено. По-
голямата амбиция в тази област изглежда подходяща и необходима.

Изменение 1361
Юте Гутеланд, Марита Улвског, Оле Лудвигсон, Анна Хед, Александер Габелич

Предложение за регламент
Член 92 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
се стремят да предоставят по-голям 
цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г.

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
се стремят да предоставят по-голям 
цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата и хуманното 
отношение към животните, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д), е) и иа), в сравнение с цялостния 
принос за постигането на целта, 
посочена в член 110, параграф 2, буква 
б), първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013, посредством подпомагане 
по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР през 
периода 2014 – 2020 г.

Or. sv

Обосновка

Последното проучване на Евробарометър показва, че 82% от гражданите на ЕС 
считат, че хуманното отношение към селскостопанските животни следва да бъде 
засилено. Следователно е разумно амбицията за това да бъде засилена в ОСП.

Изменение 1362
Меря Кюльонен

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки
се стремят да предоставят по-голям 
цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г.

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
предоставят по-голям цялостен принос 
за постигането на специфичните цели, 
свързани с опазването на околната среда 
и във връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), в 
сравнение с цялостния принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 110, параграф 2, буква б), първа 
алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
посредством подпомагане по линия на 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР през периода 2014 –
2020 г.

Or. en

Изменение 1363
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки
се стремят да предоставят по-голям 
цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
предоставят по-голям цялостен принос 
за постигането на специфичните цели, 
свързани с опазването на околната среда 
и във връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), в 
сравнение с цялостния принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 110, параграф 2, буква б), първа 
алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
посредством подпомагане по линия на 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР през периода 2014 –
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ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г. 2020 г.

Or. en

Обосновка

Стратегическите планове по ОСП следва да повишават амбицията и, тъй като 
плащанията трябва да бъдат основани на резултатите, плановете следва да се 
разработват така, че да гарантират действително подобрение – а не просто да 
целят подобрения.

Изменение 1364
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки
се стремят да предоставят по-голям 
цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г.

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
предоставят по-голям цялостен принос 
за постигането на специфичните цели, 
свързани с опазването на околната среда 
и във връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), в 
сравнение с цялостния принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 110, параграф 2, буква б), първа 
алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
посредством подпомагане по линия на 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР през периода 2014 –
2020 г.

Or. en

Изменение 1365
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Плащанията за преминаване 
към биологично земеделие и неговото 
поддържане в стратегическите 
планове по ОСП по членове 28 и 65 от 
настоящия регламент надвишават 
общите плащания, извършени преди 
2021 г. по програмата за развитие на 
селските райони на земеделските 
стопани, занимаващи се с биологично 
земеделие, изчислени като средна 
годишна стойност, използвайки 
постоянни цени.

Or. en

Обосновка

Биологичното земеделие е важен начин за постигане на екологични и обществени цели. 
Същевременно в няколко държави подпомагането на сектора е ограничено и има 
опасност да бъде допълнително намалено в бъдеще. Поради това е важно да се 
включи изискване да няма отстъпление от амбицията за преход към биологично 
производство.

Изменение 1366
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на наличната 
информация, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
обясняват по какъв начин възнамеряват 
да постигнат по-големия цялостен 
принос, установени в параграф 1. Това 
обяснение се основава на съответната 
информация, като например 
характеристиките, посочени в член 95, 
параграф 1, букви а) – е) и член 95, 
параграф 2, буква б).

2. Въз основа на наличната 
информация, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
обясняват по какъв начин възнамеряват 
да постигнат по-големия цялостен 
принос, установени в параграф 1. Това 
обяснение се основава на съответната 
информация, като например 
характеристиките, посочени в член 95, 
параграф 1, букви а) – е) и член 95, 
параграф 2, буква б). Ако е 
целесъобразно, държавите членки 
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може да предприемат специфични 
мерки за постигане на целите, 
изложени в член 91. Не е 
задължително такива мерки да 
бъдат пряко продължение на 
съществуващите мерки. Допустими 
са малки отклонения от една година 
към друга, при условие че може да се 
постига напредък по целите на 
периода на стратегическо планиране 
от 1 януари 2021 г. до 31 декември 
2027 г.

Or. en

Изменение 1367
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на наличната 
информация, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
обясняват по какъв начин възнамеряват 
да постигнат по-големия цялостен 
принос, установени в параграф 1. Това 
обяснение се основава на съответната 
информация, като например 
характеристиките, посочени в член 95, 
параграф 1, букви а) – е) и член 95, 
параграф 2, буква б).

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки обясняват по 
какъв начин възнамеряват да постигнат 
по-големия цялостен принос, установен
в параграф 1, включително по какъв 
начин възнамеряват да гарантират, 
че целите, определени въз основа на 
показателите, посочени в член 91, 
параграф 1, ще представляват 
подобрение на настоящото 
положение. Това обяснение се основава 
на съответната информация, като 
например характеристиките, посочени в 
член 95, параграф 1, букви а) – е) и 
член 95, параграф 2, букви а) и б).

Or. de

Обосновка

Отделяне на средства за околна среда и климат.
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Изменение 1368
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на наличната 
информация, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
обясняват по какъв начин възнамеряват 
да постигнат по-големия цялостен 
принос, установени в параграф 1. Това 
обяснение се основава на съответната 
информация, като например 
характеристиките, посочени в член 95, 
параграф 1, букви а)—е) и член 95, 
параграф 2, буква б).

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки обясняват
екологичното и климатичното 
въздействие, което възнамеряват да 
постигнат до 2027 г. в съответствие 
с поставените цели и със 
съответните показатели за 
въздействие, посочени в приложение 
I, както и по какъв начин възнамеряват 
да постигнат по-голям цялостен принос
съгласно параграф 1. Това обяснение се 
основава на съответната информация, 
като например характеристиките, 
посочени в член 95, параграф 1, букви а)
– е) и член 95, параграф 2, буква б).

Or. es

Изменение 1369
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на наличната 
информация, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
обясняват по какъв начин възнамеряват 
да постигнат по-големия цялостен 
принос, установени в параграф 1. Това 
обяснение се основава на съответната 
информация, като например 
характеристиките, посочени в член 95, 
параграф 1, букви а) – е) и член 95, 
параграф 2, буква б).

2. Въз основа на целите за 
съответните показатели за 
въздействието, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
обясняват целите по отношение на 
околната среда и климата, които 
смятат да постигнат в периода 2021 
– 2027 г., както и по какъв начин 
възнамеряват да постигнат по-големия 
цялостен принос, установени в параграф 
1. Това обяснение се основава на 
съответната информация, като например 
характеристиките, посочени в член 95, 
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параграф 1, букви а) – е) и член 95, 
параграф 2, буква б).

Or. en

Обосновка

За да оценят амбицията в областта на околната среда и климата, държавите членки 
следва да използват определените от тях показатели за въздействието и 
съответните цели.

Изменение 1370
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на наличната
информация, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
обясняват по какъв начин възнамеряват 
да постигнат по-големия цялостен 
принос, установени в параграф 1. Това 
обяснение се основава на съответната 
информация, като например 
характеристиките, посочени в член 95, 
параграф 1, букви а) – е) и член 95, 
параграф 2, буква б).

2. Въз основа на най-новата и 
надеждна информация, в своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки обясняват по какъв 
начин възнамеряват да постигнат по-
големия цялостен принос, установени в
параграф 1. Това обяснение се основава 
на съответната информация, като 
например характеристиките, посочени в 
член 95, параграф 1, букви а) – е) и 
член 95, параграф 2, буква б).

Or. en

Изменение 1371
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 92а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 92а

Минимална регионална амбиция в 
райони с природни или други 
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специфични ограничения, инвестиции 
в стопанствата на млади земеделски 

стопани

1. Държавите членки, които през 
периода 2014 – 2020 г. са избрали 
алтернативата за регионални 
програми за развитие на селските 
райони в съответствие с 
предвиденото в дял ІІ, глава І от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, 
посредством стратегическите си 
планове по ОСП и конкретно 
посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите за 
развитие на селските райони, 
предвидени в членове 66, 68 и 69, 
допринасят най-малко за същите 
цели и със същите суми на 
плащанията на равнището на всеки 
от регионите си по отношение на 
регионите с природни или други 
специфични ограничения, 
инвестициите в земеделските 
стопанства и установяването на 
млади земеделски стопани.

2. Стратегическите планове по ОСП 
на държавите членки, по отношение 
на които се прилага предходният 
параграф 1, прилагат mutatis mutandis 
система от показатели и тяхната 
оценка, предвидени в член 7, на 
равнището на всеки от регионите си, 
както и за съответната част на 
съдържанието на стратегическия 
план по ОСП.

Or. es

Изменение 1372
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бъдат установени 
характеристиките на даден 
стратегически план по ОСП на 
регионално равнище, държавите 
членки осигуряват съгласуваността и 
последователността му с 
характеристиките на 
стратегическия план по ОСП на 
национално равнище.

заличава се

Or. en

Изменение 1373
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бъдат установени 
характеристиките на даден 
стратегически план по ОСП на 
регионално равнище, държавите членки 
осигуряват съгласуваността и 
последователността му с 
характеристиките на стратегическия 
план по ОСП на национално равнище.

Когато бъдат установени 
характеристиките на даден 
стратегически план по ОСП на 
регионално равнище, държавите членки 
осигуряват съгласуваността и 
последователността на тези 
характеристики от развитието на 
селските райони с характеристиките на 
стратегическия план по ОСП на 
национално равнище.

Or. it

Изменение 1374
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На регионално равнище се 
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установяват стратегически планове 
и всяка държава членка гарантира, че 
регионалните стратегически планове 
са в съответствие с целите и 
показателите на стратегическия 
план по ОСП, установен на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 1375
Никола Капуто, Алойз Петерле, Жузе Инасиу Фария, Рори Палмър

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки 
оповестяват публично 
стратегическите планове по ОСП и 
свързаните приложения както на 
етапа на проект, така и след 
одобрението им с цел да се даде 
възможност за провеждането на 
информиран обществен дебат. 
Държавите членки се консултират с 
партньорите относно условията на 
публикуване на стратегическите 
планове по ОСП и свързаната 
документация.

Or. en

Обосновка

Земеделските стопани, гражданското общество и медиите трябва да имат достъп 
до стратегическите планове по ОСП, включително проектите и окончателните 
версии, за да се даде възможност за демократичен дебат относно въпроси, които са 
от основно значение за живота на хората, т.е. как се отглежда храната ни. 
Основаният на резултати подход на новия модел за осъществяване на политиката 
изисква по-голямо гражданско участие, за да действа успешно, тъй като правното 
съответствие е омаловажено и това, което има значение, са „резултатите на 
място“. Важно е да се установят минимални изисквания за прозрачност за Съюза 
като цяло, тъй като в момента те се различават значително в различните държави 
членки.
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Изменение 1376
Меря Кюльонен, Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки 
оповестяват публично 
стратегическите планове по ОСП и 
свързаните приложения както на 
етапа на проект, така и след 
одобрението им, с цел да се даде 
възможност за провеждането на 
информиран обществен дебат. 
Държавите членки се консултират с 
партньорите относно условията на 
публикуване на стратегическите 
планове по ОСП и свързаната 
документация.

Or. en

Изменение 1377
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки 
оповестяват публично 
стратегическите планове по ОСП и 
свързаните приложения както на 
етапа на проект, така и след 
одобрението им, с цел да се даде 
възможност за провеждането на 
информиран обществен дебат. 
Държавите членки се консултират с 
партньорите относно условията на 
публикуване на стратегическите 
планове по ОСП и свързаната 
документация.
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Or. en

Обосновка

Земеделските стопани, гражданското общество и медиите трябва да имат достъп 
до стратегическите планове по ОСП, включително проектите и окончателните 
версии, за да се даде възможност за демократичен дебат относно въпроси, които са 
от основно значение за живота на хората, т.е. как се отглежда храната ни. 
Основаният на резултати подход на новия модел за осъществяване на политиката 
изисква по-голямо гражданско участие, за да действа успешно, тъй като правното 
съответствие е омаловажено и това, което има значение, са „резултатите на 
място“. Важно е да се установят минимални изисквания за прозрачност за Съюза 
като цяло, тъй като в момента те се различават значително в различните държави 
членки.

Изменение 1378
Юте Гутеланд, Марита Улвског, Оле Лудвигсон, Анна Хед, Александер Габелич

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки публикуват 
своите стратегически планове по 
ОСП и свързаните приложения както 
като под формата на проекти, така 
и след одобрението им, за да 
гарантират възможността за 
информиран обществен дебат.

Or. sv

Обосновка

Земеделските стопани, гражданското общество и медиите трябва да имат достъп 
до стратегическите планове по ОСП на държавите членки, включително проектите, 
за да се даде възможност на хората да участват в отворен дебат относно въпроси, 
които са от основно значение за живота на хората, т.е. как се произвежда храната 
ни.

Изменение 1379
Ядвига Вишневска
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Предложение за регламент
Член 94 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, 
осигурява това, че компетентните 
органи в областта на околната среда 
и климата, са ангажирани по 
ефективен начин в подготовката на 
аспектите на плана, свързани с 
околната среда и климата.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Стратегическите планове трябва да широко да се използва за справка със 
съответните партньори. Следователно не е необходимо да се създават специфични 
разпоредби за регулиране на въпросите, свързани с гарантиране на ефективното 
участие на компетентните органи в областта на околната среда и климата в 
разработването на екологичните и климатичните аспекти на плана.

Изменение 1380
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, осигурява
това, че компетентните органи в 
областта на околната среда и климата, 
са ангажирани по ефективен начин в 
подготовката на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата.

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, гарантира, 
че компетентните органи в областта на 
околната среда и климата, са 
ангажирани в пълна степен в
подготовката на всеки елемент от 
плана, и по-специално че носят 
съвместна отговорност по 
отношение на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата, 
включително при определянето на 
целите по отношение на околната 
среда въз основа на показателите за 
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резултатите и показателите 
относно въздействието, член 28, 
член 28a (нов) и членове 65 – 67.

Or. de

Обосновка

Включване по ефективен начин на аспектите, свързани с климата и околната среда.

Изменение 1381
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, осигурява
това, че компетентните органи в 
областта на околната среда и климата, 
са ангажирани по ефективен начин в 
подготовката на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата.

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, гарантира, 
че компетентните органи в областта на 
околната среда и климата, са напълно
ангажирани в подготовката на плана и 
носят съвместна отговорност във 
връзка с аспектите на плана, свързани с 
околната среда и климата.

Or. en

Изменение 1382
Кристоф Хансен

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, осигурява
това, че компетентните органи в 
областта на околната среда и климата,
са ангажирани по ефективен начин в

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, гарантира, 
че компетентните органи в областта на 
околната среда и климата, както и че 
провежда консултация със 
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подготовката на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата.

заинтересованите страни преди
подготовката на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата.

Or. en

Изменение 1383
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, осигурява
това, че компетентните органи в 
областта на околната среда и климата, 
са ангажирани по ефективен начин в 
подготовката на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата.

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, гарантира, 
че компетентните органи в областта на 
околната среда и климата, са 
ангажирани по ефективен и 
приобщаващ начин в подготовката на 
аспектите на плана, свързани с околната 
среда и климата.

Or. en

Изменение 1384
Рори Палмър, Никола Капуто, Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, осигурява
това, че компетентните органи в 
областта на околната среда и климата, 
са ангажирани по ефективен начин в 
подготовката на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата.

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, гарантира, 
че компетентните органи в областта на 
околната среда, климата и
здравеопазването, са ангажирани по 
ефективен начин в подготовката на 
аспектите на плана, свързани с околната 
среда и климата.

Or. en
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Изменение 1385
Пол Бранън

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) икономически и социални 
партньори;

б) икономически партньори,
социални партньори и партньори от 
областта на околната среда, 
включително учени;

Or. en

Изменение 1386
Неса Чилдърс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) икономически и социални 
партньори;

б) екологични, икономически и 
социални партньори, включително 
учени;

Or. en

Изменение 1387
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс, Нилс Турвалдс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) икономически и социални 
партньори;

б) партньори от областта на 
околната среда, икономически и 
социални партньори;

Or. en
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Изменение 1388
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах, Йо Лайнен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) икономически и социални 
партньори;

б) партньори в областта на 
околната среда, икономически и 
социални партньори;

Or. de

Обосновка

Включване по ефективен начин на аспектите, свързани с климата и околната среда.

Изменение 1389
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) икономически и социални 
партньори;

б) икономически партньори,
социални партньори и партньори от 
областта на околната среда;

Or. en

Обосновка

Ще бъде необходимо ефективно участие на заинтересовани страни от областта на 
околната среда, за да се гарантира добро изпълнение.

Изменение 1390
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – алинея 1 – буква в
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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 екологични партньори 
и други части от гражданското 
общество, по-специално такива, 
чиито дейности са свързани със 
специфичните цели, изложени в 
член 6 от настоящото предложение,
и организациите, отговарящи за 
насърчаване на социалното включване, 
основните права, правата на хората с
увреждания, равенството на половете и 
недискриминацията.

Or. en

Обосновка

Групите на гражданското общество, които трябва да са консултирани, са 
свързаните с деветте цели в член 6, включително представители на земеделските 
стопани, организации, занимаващи се със опазването на околната среда и 
биологичното разнообразие, храните и здравето и т.н. Изричното споменаване на 
член 6 тук би било полезно.

Изменение 1391
Неса Чилдърс

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 неикономически 
интереси на гражданското общество,
по-специално екологични НПО и
съответните организации, 
отговарящи за насърчаване на 
социалното включване, основните 
права, равенството на половете и 
недискриминацията.

Or. en
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Изменение 1392
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах

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 общественополезните 
цели на гражданското общество, и 
където е приложимо, организациите, 
отговарящи за насърчаване на 
социалното включване, основните 
права, равенството на половете и 
недискриминацията.

Or. de

Изменение 1393
Рори Палмър, Пол Бранън, Никола Капуто

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 гражданското 
общество, и където е приложимо, 
организациите, отговарящи за 
насърчаване на социалното включване, 
основните права, общественото 
здраве, равенството на половете и 
недискриминацията.

Or. en

Изменение 1394
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – алинея 1 – буква вa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) местни групи за действие или 
други подрегионални агенции за 
развитие, които са в състояние да 
използват средства по линия на 
интервенцията по LEADER.

Or. en

Изменение 1395
Бас Ейкхаут

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 при равнопоставени 
условия в подготовката и 
изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП, особено при 
определянето на условията за 
оценката на потребностите.
Държавите членки ангажират и 
всички партньори в решенията 
относно графика и процедурните 
стъпки, включени в подготовката на 
стратегическите планове по ОСП, 
като осигуряват отделяне на 
достатъчно време за координиране и 
дебати между разнообразните 
ангажирани участници. 
Организацията и изпълнението на 
партньорството трябва да бъдат в 
съответствие с Делегиран регламент 
(ЕС) № 240/2014 на Комисията. 

Or. en

Обосновка

Партньорите трябва да вземат колективни решения относно графиците и 
процедурите за подготовката на стратегическите планове, тъй като начинът на 
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организиране на този процес е от решаващо значение за даване на възможност на 
всички субекти да участват ефективно. Понастоящем установените в Делегиран 
регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията относно Европейски кодекс на поведение за 
партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове 
правила осигуряват много повече подробности от настоящия регламент, който 
трябва да бъде засилен.

Изменение 1396
Неса Чилдърс

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.

Всеки от партньорите по буква б) се 
представлява еднакво пропорционално 
и се гарантира балансирано 
представителство между букви б) и 
в).

Държавите членки ангажират тези 
партньори в цялата подготовка и 
изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП, включително чрез 
участие в мониторингови комитети 
съгласно член 111, и гарантират, че 
цялата документация се споделя 
своевременно и че за координирането 
и улесняването на дебата между 
заинтересованите страни се 
разпределят достатъчно средства.

Or. en

Изменение 1397
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ангажират тези 
партньори в подготовката на 

Всички партньори, посочени в 
буква б), имат равно 
представителство, като трябва да се 
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стратегическите планове по ОСП. гарантира балансирано разпределение 
между букви б) и в). Държавите членки 
ангажират тези партньори в 
подготовката и изпълнението на 
стратегическите планове по ОСП, също 
и чрез участието им в 
мониторинговите комитети съгласно 
член 111.

Or. de

Обосновка

Включване по ефективен начин на аспектите, свързани с климата и околната среда.

Изменение 1398
Пол Бранън

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 през цялата подготовка и 
изпълнение на стратегическите планове 
по ОСП, включително чрез участие в 
мониторинговите комитети съгласно 
член 111.

Организацията и изпълнението на 
партньорството трябва да бъдат в 
съответствие с Делегиран регламент 
(ЕС) № 240/2014 на Комисията.

Or. en

Изменение 1399
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

На етапа на изпълнението възникват много въпроси, затова и на този етап също 
следва да има позоваване на принципа на партньорство.

Изменение 1400
Сузане Мелиор, Мария Нойхл, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организацията и изпълнението на 
партньорството се извършват в 
съответствие с Делегиран регламент 
(ЕС) № 240/2014 на Комисията.

Or. de

Обосновка

Включва се текстът относно партньорството, поместен в член 6 от регламента, 
като се прави препратка към европейския кодекс на поведение за партньорство, с цел 
подобряване на достъпа на участниците до процеса на програмиране на ОСП.

Изменение 1401
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – алинея 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя лице за контакт 
за партньорите, за да гарантира 
прекия им достъп до Комисията.

Or. en

Изменение 1402
Станислав Полчак, Лудек Нидермайер

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки 
гарантират добро финансово 
управление и ефективно и ефикасно 
използване на ресурсите на ЕС. Те 
предотвратяват нередности или 
неефективното използване на 
ресурсите на ЕС. Държавите членки 
и Комисията си сътрудничат с оглед 
на защитата на финансовите 
интереси на Съюза и за да 
гарантират спазване на правилата 
относно конфликтите на интереси. 
Те прилагат превантивни мерки 
срещу измама, корупция и други 
незаконни дейности, както и мярка за 
предотвратяване на появата на 
конфликти на интереси. 

Or. cs

Изменение 1403
Кристоф Хансен

Предложение за регламент
Член 95 – параграф 1 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) описание на елементите, 
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които допринасят за околната среда 
и за смекчаване на изменението на 
климата;

Or. en

Изменение 1404
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 95 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приложение III относно 
провеждането на консултации с 
партньорите;

в) приложение III относно 
провеждането на консултации с 
партньорите и набор от коментарите, 
представени от партньорите, и 
относно това дали и как тези 
коментари са били взети под 
внимание от управляващия орган;

Or. en

Обосновка

С набор от коментари би се увеличила прозрачността и би се гарантирал ефективен 
принос на партньорите от гражданското общество.

Изменение 1405
Гербен-Ян Гербранди, Фредерик Рийс, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) обобщение на текущите и 
целевите стойности на 
показателите за въздействие;

Or. en
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Изменение 1406
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) набелязване на потребностите за 
всяка специфична цел, установена в 
член 6, въз основа на данни от SWOT 
анализа. Описват се всички 
потребности, независимо дали те ще 
бъдат удовлетворявани посредством 
стратегическия план по ОСП, или не;

б) набелязване на потребностите за 
всяка специфична цел, установена в 
член 6, и за приноса на биологичното 
земеделие, изложен в член 13а, въз 
основа на данни от SWOT анализа;. 
Описват се всички потребности, 
независимо дали те ще бъдат 
удовлетворявани посредством 
стратегическия план по ОСП, или не;

Or. en

Изменение 1407
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за специфичната цел 
подпомагане на доходите на 
жизнеспособните земеделски 
стопанства и на устойчивостта, 
установена в член 6, параграф 1, буква 
а), се извършва оценка на 
потребностите във връзка с 
управлението на риска;

в) за специфичните цели, 
свързани с околната среда и климата, 
посочени в член 6, параграф 1, букви г),
д) и е), оценката е в съответствие с 
националните планове в областта на 
околната среда и климата, 
произтичащи от законодателните 
инструменти, посочени в 
приложение XI;

Or. en

Изменение 1408
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква га (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) анализ на компромисите и 
противоречията между цели и 
инструменти и как държавите 
членки възнамеряват да ги намалят 
или смекчат, за да постигнат всички 
цели на ОСП, посочени в членове 5 и 6.

Or. en

Обосновка

При извършването на SWOT анализа държавите членки ще се сблъскват с 
противоречия, например между производство/икономика и околна среда. Предвид че 
такива противоречия са неизбежни, от съществено значение е да се използват 
резултатите от анализа за подобряване на резултатите от изпълнението.

Изменение 1409
Меря Кюльонен

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) обобщение на областите, в 
които липсва изходна информация 
или е недостатъчна за целите на 
предоставяне на пълно описание на 
настоящото положение по 
отношение на специфичните цели, 
предвидени в член 6 от настоящото 
предложение, и за целите на 
мониторинга на тези цели.

Or. en

Изменение 1410
Никола Капуто, Алойз Петерле, Жузе Инасиу Фария, Рори Палмър

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква да (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) обобщение на областите, в 
които липсва изходна информация 
или е недостатъчна за целите на 
предоставяне на пълно описание на 
настоящото положение по 
отношение на специфичните цели, 
предвидени в член 6 от настоящото 
предложение, и за целите на 
мониторинга на тези цели.

Or. en

Обосновка

Извършената в началото на процеса на изготвяне на стратегическия план по ОСП 
оценка на потребностите трябва да бъде използвана за установяване на областите, в 
които липсват данни или са недостатъчни за мониторинга на специфичните цели, 
посочени в член 6. Това ще помогне на държавите членки и на Комисията да 
установят областите, в които резултатите и целите са най-трудни за наблюдение, и 
да предприемат необходимите действия, за да гарантират ефективен и съгласуван 
мониторинг на резултатите.

Изменение 1411
Павел Поц, Юте Гутеланд

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) обобщение на областите, в 
които липсва изходна информация 
или е недостатъчна за целите на 
предоставяне на пълно описание на 
настоящото положение по 
отношение на специфичните цели, 
предвидени в член 6 от настоящото 
предложение, и за целите на 
мониторинга на тези цели.

Or. en
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Обосновка

Извършената в началото на процеса на изготвяне на стратегическия план по ОСП 
оценка трябва да бъде използвана за установяване на областите, в които липсват 
данни или са недостатъчни за мониторинга на член 6: Специфични цели. Това ще 
помогне на държавите членки и на Комисията да установят областите, в които 
резултатите и целите са най-трудни за наблюдение, и да предприемат необходимите 
действия, за да гарантират ефективен и съгласуван мониторинг на резултатите.

Изменение 1412
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) обобщение на областите, в 
които липсва база от знания или е 
недостатъчна за целите на 
предоставяне на пълно описание на 
настоящото положение по 
отношение на специфичните цели, 
предвидени в член 6 от настоящото 
предложение, и за целите на 
мониторинга на тези цели.

Or. en

Обосновка

Извършената в началото на процеса на изготвяне на стратегическия план по ОСП 
оценка на потребностите трябва да бъде използвана за установяване на областите, в 
които липсват данни или са недостатъчни за мониторинга на специфичните цели, 
посочени в член 6. Това ще помогне на държавите членки и на Комисията да 
установят областите, в които резултатите и целите са най-трудни за наблюдение, и 
да предприемат необходимите действия, за да гарантират ефективен и съгласуван 
мониторинг на резултатите.

Изменение 1413
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако въз основа на информацията, 
предоставена в съответствие с 
параграф 1, букви а) – д), бъдат 
определени области, в които липсва 
изходна информация или информация 
относно показателите за контекста, 
или тя е недостатъчна за целите на 
предоставянето на пълно описание на 
текущото положение във връзка със 
специфичните цели, изложени в 
член 6 от настоящото предложение, 
държавите членки следва да 
разглеждат това заключение в 
рамките на своя стратегически план 
или чрез други инструменти и следва 
да посочат предложените мерки в 
плана.

Or. en

Изменение 1414
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 2

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), и когато установените 
потребности по целите, посочени в
член 6, параграф 1, букви а), б), в) ж) и 
з) биха могли да засегнат тези цели, в
оценката се вземат предвид 
националните планове в областта на 
околната среда и климата, произтичащи 
от законодателните инструменти, 
посочени в приложение XI.

Or. en
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Изменение 1415
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на специфичната цел, 
посочена в член 6, параграф 1, буква и), 
в оценката се взема предвид 
съответствието със 
законодателните инструменти, 
посочени в приложение XIа.

Or. en

Обосновка

Член 6, параграф 1, буква и) представлява целта по отношение на обществените 
изисквания, едно от които е хуманно отношение към животните. В приложение XIa е 
изброено съществуващото законодателство в областта на хуманното отношение 
към животните.

Изменение 1416
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази оценка държавите членки 
използват най-актуалната и надеждна 
информация.

За тази оценка държавите членки 
използват най-актуалната и надеждна 
информация, включително актуална 
информация относно всеки етап на 
производство за установяване на
нарушение и наскоро приключени 
дела, свързани с тези планове в 
областта на околната среда и 
климата, които ефективно 
транспонират законодателството на 
ЕС. С цел да се допринесе за 
постигането на целите на ЕС, в 
случай на неизпълнение на 
задължения мерките, предлагани с 
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плана, който е предмет на 
производство за установяване на 
неизпълнение на задължения, не 
следва да се вземат под внимание в 
оценката на потребностите и не 
следва да се одобряват за 
финансиране.

Or. en

Изменение 1417
Кристоф Хансен

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) целевите стойности за всички 
общи и където е целесъобразно –
конкретни за стратегическия план по 
ОСП показатели за резултати и 
свързани с тях междинни цели. 
Стойността на тези целеви стойности се 
обосновава с оглед на оценката на 
потребностите, посочена в член 96. По 
отношение на специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е), се извеждат целеви стойности 
от обяснителната информация, 
предоставена в параграф 2, букви а) и б) 
от настоящия член;

a) целевите стойности за всички 
общи и където е целесъобразно –
конкретни за стратегическия план по 
ОСП показатели за резултати и 
свързани с тях междинни цели. 
Стойността на тези целеви стойности се 
обосновава с оглед на оценката на 
потребностите и се определя за 2024 г 
и 2026 г. По отношение на 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), се 
извеждат целеви стойности от 
обяснителната информация, 
предоставена в параграф 2, букви а) и б) 
от настоящия член;

Or. en

Обосновка

Годишен преглед на качеството на изпълнението би създал голяма административна 
тежест.

Изменение 1418
Бас Ейкхаут
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Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) целевите стойности за всички 
общи и където е целесъобразно –
конкретни за стратегическия план по 
ОСП показатели за резултати и 
свързани с тях междинни цели. 
Стойността на тези целеви стойности се 
обосновава с оглед на оценката на 
потребностите, посочена в член 96. По 
отношение на специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е), се извеждат целеви стойности 
от обяснителната информация, 
предоставена в параграф 2, букви а) и б) 
от настоящия член;

a) целевите стойности за всички 
общи и където е целесъобразно –
конкретни за стратегическия план по 
ОСП показатели за резултати и за 
въздействие и свързани с тях междинни 
цели. Стойността на тези целеви 
стойности се обосновава с оглед на 
оценката на потребностите, посочена в 
член 96. По отношение на 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), се 
извеждат целеви стойности от 
обяснителната информация, 
предоставена в параграф 2, букви а) и б) 
от настоящия член;

Or. en

Обосновка

Предложените показатели за резултати до голяма степен са съсредоточени върху 
финансовите резултати и не измерват постигането на резултати на място. 
Целевите стойности следва да се определят като „показатели за въздействие“, 
както е направено за „показателите за резултати“, давайки възможност за 
установяване на разликите между отделните национални целеви стойности и 
приоритетите на ЕС. Ако двата вида показатели изглежда да се движат в 
противоположни посоки, предложеният мониторинг на двата вида целеви стойности 
на равнището на показатели за въздействие и показатели за резултати би могъл да 
служи като система за ранно предупреждение.

Изменение 1419
Щефан Ек

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) целевите стойности за всички 
общи и където е целесъобразно –
конкретни за стратегическия план по 

a) целевите стойности за всички 
общи и където е целесъобразно –
конкретни за стратегическия план по 
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ОСП показатели за резултати и 
свързани с тях междинни цели. 
Стойността на тези целеви стойности се 
обосновава с оглед на оценката на 
потребностите, посочена в член 96. По 
отношение на специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е), се извеждат целеви стойности 
от обяснителната информация, 
предоставена в параграф 2, букви а) и б) 
от настоящия член;

ОСП показатели за резултати и 
свързани с тях междинни цели. 
Стойността на тези целеви стойности се 
обосновава с оглед на оценката на 
потребностите, посочена в член 96. По 
отношение на специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1,
букви г), д), е) и й), се извеждат целеви 
стойности от обяснителната 
информация, предоставена в параграф 2, 
букви а) и б) от настоящия член;

Or. en

Изменение 1420
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интервенциите, основани на 
видовете интервенция, установени в 
дял III, с изключение на специалното 
плащане за култура — памук, 
определено глава II, раздел 3, 
подраздел 2 от посочения дял, се 
изготвят така, че да отговарят на 
конкретната ситуация в съответната 
област, като се следва неоспорима 
логика за интервенциите, подкрепена от 
предварителната оценка, посочена в 
член 125, със SWOT анализа, посочен в 
член 103, параграф 2, и оценката на 
потребностите, посочена в член 96;

б) интервенциите, основани на 
видовете интервенция, установени в 
дял III се изготвят така, че да отговарят 
на конкретната ситуация в съответната 
област, като се следва неоспорима 
логика за интервенциите, подкрепена от 
предварителната оценка, посочена в 
член 125, със SWOT анализа, посочен в 
член 103, параграф 2, и оценката на 
потребностите, посочена в член 96;

Or. es

Изменение 1421
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2 – буква ба (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) общ преглед относно начина, 
по който в стратегическия план по 
ОСП се обръща внимание на 
потребностите на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност, включително 
аспектите, свързани с тяхната 
социално-икономическа 
жизнеспособност и подобреното 
предоставяне на обществени блага.

Or. es

Изменение 1422
Щефан Ек

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) преглед на мерките, насочени към 
подобряване на хуманното 
отношение към животните;

Or. en

Изменение 1423
Тили Метц, Флорент Марсейеси

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) обяснение за начина, по който 
стратегическият план по ОСП 
гарантира интегриране на принципа 
на равенство между половете и 
допринася за целта за постигане на 
равенство между половете;
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Or. en

Изменение 1424
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 98 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) обяснение за това как 
стратегическият план по ОСП има за 
цел да допринесе за постигането 
специфичната цел относно 
обществените изисквания по 
отношение на храните и здравето, 
определена в член 6, параграф 1, 
буква и), и по-специално за 
постигането на целите и 
съответствие със законодателните 
инструменти, посочени в 
приложение ХІа;

Or. en

Изменение 1425
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 98 – параграф 1 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) обяснение за това как 
стратегическият план ще подпомогне 
биологичното земеделие, за да 
допринесе за приспособяване на 
производството към нарастващото 
търсене на биологични 
селскостопански продукти, както е 
посочено в член 13а относно 
биологичното земеделие;

Or. en
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Изменение 1426
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 98 – параграф 1 – буква г – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) преглед на сътрудничеството, 
разграничаването и взаимно 
допълващите се елементи между 
ЕЗФРСР и други фондове на Съюза, с 
които се работи за селските райони.

iii) преглед на сътрудничеството, 
разграничаването и взаимно 
допълващите се елементи между 
ЕЗФРСР, ЕФГЗ, както и други фондове 
на Съюза, с които се работи за селските 
райони.

Or. es

Изменение 1427
Дамяно Дзофоли

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието на всяка интервенция в 
стратегията, посочена в член 95, 
параграф 1, буква г), включва:

Описанието на всяка интервенция в 
стратегията или на някои интервенции 
за развитие на селските райони,
управлявани на регионално равнище, 
посочени в член 95, параграф 1, буква 
г), включва:

Or. it

Изменение 1428
Катержина Конечна, Иржи Мащалка

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) годишните планирани крайни 
продукти за интервенцията и когато е 

е) планираните крайни продукти 
за интервенцията и когато е приложимо, 
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приложимо, разбивка по единна или 
средна сума на подпомагането;

разбивка по единна или средна сума на 
подпомагането;

Or. en

Изменение 1429
Катержина Конечна, Иржи Мащалка

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – буква ж – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) годишната планирана единична 
сума на подпомагането, обосновката за 
нея и обоснована максимална горна 
граница на вариация на тази единична 
сума, както е посочено в член 89. Когато 
е приложимо, се предоставя и следната 
информация:

ж) планираната единична сума на 
подпомагането, обосновката за нея и 
обоснована максимална горна граница 
на вариация на тази единична сума, 
както е посочено в член 89. Когато е 
приложимо, се предоставя и следната 
информация:

Or. en

Изменение 1430
Катержина Конечна, Иржи Мащалка

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) получените в резултат от това
годишни разпределени финансови 
средства за интервенцията, както е 
посочено в член 88. Когато е 
приложимо, се предоставя разбивка на 
сумите, планирани за безвъзмездни 
средства, и на сумите, предвидени за 
финансовите инструменти;

з) получените в резултат от това 
разпределени финансови средства за 
интервенцията, както е посочено в 
член 88. Когато е приложимо, се 
предоставя разбивка на сумите, 
планирани за безвъзмездни средства, и 
на сумите, предвидени за финансовите 
инструменти;

Or. en
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Изменение 1431
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Планът за целевите стойности, 
посочен в член 95, параграф 1, буква д), 
се състои от обобщаваща таблица, 
показваща целевите стойности, както са 
посочени в член 97, параграф 1, буква 
а), като се посочва разбивката в
годишни междинни цели.

1. Планът за целевите стойности, 
посочен в член 95, параграф 1, буква д), 
се състои от обобщаваща таблица, 
показваща целевите стойности, както са 
посочени в член 97, параграф 1, буква 
а), като се посочва разбивката в
двугодишни междинни цели.

Or. en

Обосновка

За предпочитане са двугодишни междинни цели, понеже те ще улеснят 
администрациите на държавите членки. За постигането на някои цели също е нужно 
повече време и напредък може да се наблюдава само в рамките на по-дълъг период.

Изменение 1432
Катержина Конечна, Иржи Мащалка

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Планът за целевите стойности, 
посочен в член 95, параграф 1, буква д), 
се състои от обобщаваща таблица, 
показваща целевите стойности, както са 
посочени в член 97, параграф 1, буква 
а), като се посочва разбивката в
годишни междинни цели.

1. Планът за целевите стойности, 
посочен в член 95, параграф 1, буква д), 
се състои от обобщаваща таблица, 
показваща целевите стойности, както са 
посочени в член 97, параграф 1, буква 
а), като се посочва разбивката в 
междинни цели.

Or. en

Изменение 1433
Дамяно Дзофоли
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Предложение за регламент
Член 101 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) набелязване на всички органи на 
управление, посочени в дял II, глава II 
от Регламент (ЕС) [хоризонталния 
регламент за ОСП];

а) набелязване на всички
национални и регионални органи на 
управление, посочени в дял II, глава II 
от Регламент (ЕС) [хоризонталния 
регламент за ОСП];

Or. it

Изменение 1434
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При описанието на характеристиките, 
които осигуряват модернизацията на 
ОСП, посочена в член 95, параграф 1, 
буква ж), се поставя акцент върху 
характеристиките на стратегическия 
план по ОСП, които подпомагат 
модернизацията на сектора на селското 
стопанство и ОСП, като по-специално 
се включва следното:

При описанието на характеристиките, 
които осигуряват модернизацията на 
ОСП, посочена в член 95, параграф 1, 
буква ж), се поставя акцент върху 
характеристиките на стратегическия 
план по ОСП, които подпомагат 
модернизацията на сектора на селското 
стопанство и ОСП с цел посрещане на 
нови предизвикателства,
включително преход към 
устойчивост, като по-специално се 
включва следното:

Or. en

Обосновка

Мобилността не е самоцел: цялостната цел, както многократно се посочва в 
съобщението на Комисията относно реформата на ОСП, включва промяна в модела 
за постигане на устойчивост, реагиране на нови предизвикателства и др.

Изменение 1435
Бас Ейкхаут
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Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преглед на начина, по който 
стратегическият план по ОСП ще
допринесе за междусекторната обща
цел във връзка със стимулиране и 
споделяне на знания, иновации и 
дигитализация и насърчаване на 
използването им в по-голяма степен, 
както е посочено в член 5, втори 
параграф, по-специално посредством:

a) преглед на начина, по който 
стратегическият план по ОСП ще
допринесе за общата цел във връзка 
със стимулиране и споделяне на знания, 
иновации и дигитализация, доколкото 
това допринася за постигането на 
ЦУР и на целите от Парижкото 
споразумение за климата, и
насърчаване на използването им в по-
голяма степен, както е посочено в 
член 5, втори параграф, по-специално 
посредством:

Or. en

Изменение 1436
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – буква а – подточка ia (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) систематично гарантиране, че 
предприетите мерки не водят до 
повишаване на зависимостта, а по-
скоро до засилване на независимостта 
на земеделските стопани;

Or. en

Обосновка

Има риск програмата за дигитализация да черпи средства от бюджета за развитие 
на селските райони, като единствено поддържа зависимостите от ресурси или да 
създава нови зависимости, напр. от заеми.
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Изменение 1437
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – буква a – подточка iiа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) съгласуваност с постигането 
на устойчиви цели за развитие и 
международни споразумения за 
климата;

Or. en

Обосновка

Мобилността не е самоцел: цялостната цел, както многократно се посочва в 
съобщението на Комисията относно реформата на ОСП, включва промяна в модела 
за постигане на устойчивост, реагиране на нови предизвикателства и др.

Изменение 1438
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на стратегията за 
развитието на цифровите технологии в 
селското стопанство и селските райони 
и за използването на тези технологии с 
цел подобряване на ефективността и 
ефикасността на интервенциите по 
стратегическия план по ОСП.

б) описание на стратегията за 
развитието на подходящи цифрови
технологии в селското стопанство и 
селските райони, като се отдава 
необходимото внимание на 
устойчивостта, мащаба, 
потребностите и независимостта на 
земеделските стопани, и за 
използването на тези технологии с цел 
подобряване на ефективността и 
ефикасността на интервенциите по 
стратегическия план по ОСП, без да се 
пораждат нови ресурси или 
финансови зависимости между 
земеделските стопани.

Or. en
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Обосновка

Има риск програмата за дигитализация да черпи средства от бюджета за развитие 
на селските райони, като единствено поддържа зависимостите от ресурси или да 
създава нови зависимости, напр. от заеми.
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