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КРАТКА ОБОСНОВКА

Принципът на равенство между жените и мъжете следва да бъде по-добре отразен в 
разпоредбите на ОСП, с цел да се подобри участието на жените в социално-
икономическото развитие на селските райони и да се гарантира, че работата, 
извършвана от жените е по-видима и по-добре оценена.

Селските райони на ЕС са изправени пред структурни проблеми, така че с цел 
насърчаване на по-голямото включване на жените в икономиката на селските райони се 
нуждаем от нови вериги за създаване на стойност в селските райони, включително по-
специално нови възможности, свързани с развитието на „интелигентни селища“ в цяла 
Европа.

Женското предприемачество е стълб за устойчивото развитие в селските райони и 
следва да се популяризира и подкрепя от държавите членки в техните стратегически 
планове. Държавите членки следва да имат възможността, ако счетат това за 
необходимо, да определят допълнителни критерии за използването на резерви за права 
на плащане, за да ги насочат в по-голяма степен към жените притежатели на 
земеделски стопанства. 

Следва да се обърне особено внимание на увеличаването на възможностите за заетост 
на жените. Това налага развитието на цифрови инфраструктури и услуги за полагане на 
грижи (за деца и възрастни хора), свързани с разработването на политики за постигане 
на равновесие между професионалния и личния живот.

Чрез стратегически планове държавите членки могат да определят по-благоприятни 
условия за жените в селските райони и по този начин да подобрят достъпа им до 
финансови инструменти, земеделски земи и кредити. 

Следва да бъдат подготвени тематични подпрограми за овластяване на жените в 
селските райони. 

В стратегическите планове може да се предвидят и допълнителни критерии за някои 
видове интервенции и може да се предостави подкрепа за създаването и изпълнението 
на тематични подпрограми за овластяване на жените в селските райони. 

Управителният орган на стратегическия план по ОСП определя критериите за подбор 
на интервенциите, за да се гарантира еднакво третиране на всички кандидати. 
Държавите членки могат да решат да използват определена част от отпуснатите 
средства по ЕЗФРСР с цел подпомагане на младите жени земеделски стопани и жените 
в селските райони.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид следните 
изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Равенството между жените и 
мъжете е основен принцип на 
Европейския съюз и интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете е важен инструмент за 
интегрирането на този принцип в 
ОСП. С оглед на това обръща 
специално внимание на 
насърчаването на участието на 
жените в социално-икономическото 
развитие на селските райони, 
включително на достъпа им до 
образование, професионално обучение, 
заетост и социална закрила. Броят на 
ръководените от жени стопанства е 
по-малък, а работата, извършвана от 
жените като съпруги на земеделски 
стопани не винаги е призната и 
видима, което оказва въздействие 
върху тяхната икономическа 
независимост и следователно води до 
разлики в заплащането и пенсиите на 
жените и мъжете, и липса на 
социална закрила. Настоящият 
регламент следва да помогне за 
гарантирането на това трудът, 
извършван от жени да бъде по-видим, 
по-добре оценен и взет под внимание в 
рамките на специфичните цели, 
които следва да бъдат предложени 
от държавите членки в техните 
стратегически планове. Равенството 
между половете, както и принципите 
за недискриминация следва да бъдат 
неразделна част от подготовката, 
изпълнението и оценката на 
интервенциите по ОСП, като 
същевременно стратегическите 
планове се разработват, изпълняват, 
наблюдават и оценяват по 
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чувствителен към аспектите на пола 
начин. Във връзка с това държавите 
членки гарантират равен достъп на 
жените и мъжете земеделски 
стопани до консултантски услуги в 
областта на селското стопанство и 
насърчават жените да участват в 
Комитета за наблюдение на ОСП. 
Държавите членки засилват и своя 
капацитет в областта на 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете и при 
събирането на данни, разбити по 
полов признак.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) С цел да се осигури 
съгласуваност между интервенциите 
под формата на директни плащания 
и видовете интервенции в областта 
на развитието на селските райони 
при постигане на целта за привличане 
на жени в качеството на земеделски 
стопани, на равнището на Съюза 
следва да се установи рамково 
определение за „жена земеделски 
стопанин“, като се уточнят 
основните му елементи.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Както е посочено в съобщението 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, в контекста на 
засилена пазарна ориентация на ОСП 
експозицията към рисковете на пазара, 

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

изменението на климата и свързаните с 
него все по-чести и сериозни екстремни 
метеорологични условия, както и 
санитарните и фитосанитарните кризи, 
може да доведат до рискове от 
нестабилност на цените и нарастващ 
натиск върху доходите. По този начин, 
въпреки че земеделските стопани носят 
в крайна сметка отговорност за 
определяне на собствените си стопански 
стратегии, следва да се създаде 
надеждна рамка, за да се осигури 
подходящо управление на риска. За тази 
цел държавите членки и земеделските 
стопани могат да създадат платформа на 
равнището на Съюза за управление на 
риска за изграждане на капацитет, за да 
се предоставят на земеделските стопани 
подходящи финансови инструменти за 
инвестиции и достъп до оборотен 
капитал, обучение, трансфер на знания и 
консултации. Като се вземат предвид 
съществуващите неравенства между 
половете, включително 
неравенството между половете в 
областта на цифровите технологии, 
трябва да бъде включена перспектива, 
свързана с равенството между 
половете, а държавите членки могат 
да разработят подпрограми в 
стратегическия план за подпомагане 
на жените земеделски стопани с цел 
да използват финансовите 
инструменти и да повишат техните 
знания и умения.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 16 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тъй като много селски райони в ЕС 
страдат от структурни проблеми, като 
например липса на привлекателни 
възможности за заетост, недостиг на 
умения, недостатъчни инвестиции за 

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

свързаност, инфраструктура и основни 
услуги, по-конкретно грижи за деца и 
дългосрочни грижи, както и отлив на 
млади хора, от основно значение е да се 
укрепи социално-икономическата 
структура на тези райони, в 
съответствие с Декларацията от Корк 
2.0., по-специално посредством 
създаването на работни места и 
приемственост между поколенията, като 
работните места и растежът, заложени 
от Комисията, достигнат до селските 
райони, чрез насърчаване на социалното 
приобщаване, приемствеността между 
поколенията и развитието на 
„интелигентни селища“ в селските 
райони на Европейския съюз. Както е 
посочено в съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“, новите вериги на 
стойността в селските райони в такива 
области, като възобновяема енергия, 
нововъзникваща биоикономика, кръгова 
икономика и екотуризъм, могат да 
предложат добър потенциал за растеж и 
заетост в селските райони. В този 
контекст финансовите инструменти и 
използването на гаранцията InvestEU 
могат да играят ключова роля за 
осигуряване на достъп до финансиране 
и за укрепване на капацитета за растеж 
на стопанствата и предприятията. В 
селските райони са налице възможности 
за заетост за законно пребиваващи 
граждани на трети страни, което 
насърчава тяхната социална и 
икономическа интеграция в рамките, по-
специално, на стратегиите за местно 
развитие под ръководството на 
общностите. Държавите членки 
гарантират равни възможности за 
заетост на жените и мъжете и 
защита на основните им права.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 16 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

икономическа интеграция в рамките, по-
специално, на стратегиите за местно 
развитие под ръководството на 
общностите.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) По отношение на социално-
икономическата устойчивост на 
селските райони Европейската 
комисия проверява дали държавите 
членки гарантират съгласуваност 
между прилагането на Директива 
2010/41/ЕС и дългосрочния подход към 
използването на фондовете за 
развитие на селските райони в 
стратегическия план по ОСП .

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) При предоставяне на 
необвързано с производството 
подпомагане въз основа на системата от 
права за получаване на плащане, 
държавите членки следва да продължат 
да управляват национален резерв или 
резерви по група територии. Тези 
резерви следва да бъдат използвани 
приоритетно за млади земеделски 
стопани и земеделски стопани, които 
започват селскостопанска дейност. 
Правилата за използване и прехвърляне 
на права за получаване на плащане са 
необходими също така, за да се 
гарантира гладкото функциониране на 
системата.

(27) При предоставяне на 
необвързано с производството 
подпомагане въз основа на системата от 
права за получаване на плащане, 
държавите членки следва да продължат 
да управляват национален резерв или 
резерви по група територии. Тези 
резерви следва да бъдат използвани 
приоритетно за млади земеделски 
стопани, жени земеделски стопани и 
земеделски стопани, които започват 
селскостопанска дейност. За да се 
подобри участието на жените в 
селскостопанския сектор, държавите 
членки могат да обмислят 
възможността да подкрепят в това 
отношение младите жени земеделски 
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стопани. Правилата за използване и 
прехвърляне на права за получаване на 
плащане са необходими също така, за да 
се гарантира гладкото функциониране 
на системата.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Женското предприемачество 
от социална, икономическа и 
екологична гледна точка е важен 
стълб за устойчивото развитие в 
селските райони и следва да се 
популяризира, насърчава и подкрепя 
от държавите членки в техните 
стратегически планове. На 
държавите членки следва да се 
разреши да установят допълнителен 
критерий за използване на резерва за 
права на плащане, който да обхваща и 
жените — притежатели на 
земеделски стопанства.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) Когато инвестират в 
инфраструктура, услуги и 
придобиване на знания и умения 
държавите членки следва, като част 
от своите стратегически планове, да 
обмислят изграждането на 
необходимата инфраструктура, 
която е част от стратегия за местно 
развитие и е съобразена с нуждите на 
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жените в селските райони. Тази 
инфраструктура следва да има за цел 
да предоставя необходимата помощ и 
подкрепа за овластяване на жените и 
насърчаване на тяхната заетост. За 
да се намали разликата в заетостта 
между жените и мъжете, и да се 
увеличи заетостта при жените, е 
необходимо стратегическите планове 
на държавите членки да насърчават 
разработването на политики, 
насочени към постигане на равновесие 
между професионалния и личния 
живот. Развитието на услугите за 
полагане на грижи и изграждането на 
свързаната с тях инфраструктура 
могат значително да допринесат за 
това. Подкрепата за тези и други 
подобни мерки може да се финансира 
по подпрограмата за овластяване на 
жените в селските райони и за тази 
цел могат да се използват съвместно 
InvestEU и програмите по ЕСФ +.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) Като вземат предвид 
продължаващото развитие на 
цифровизацията в селскостопанския 
сектор държавите членки могат да 
разработят подпрограма за 
повишаване на цифровите умения в 
селските райони и да предприемат 
допълнителни мерки за свеждане до 
минимум на неравенството между 
половете в областта на цифровите 
технологии чрез улесняване на 
достъпа на жените до учене през 
целия живот професионално обучение 
в селските райони.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) С оглед на необходимостта да се 
компенсира недостигът от инвестиции в 
селскостопанския сектор в Съюза и да 
се подобри достъпът до финансови 
инструменти за приоритетните групи, а 
именно младите земеделски стопани и 
новите участници с по-висок рисков 
профил, следва да се насърчава 
използването на гаранцията InvestEU и 
комбинацията от безвъзмездни средства 
и финансови инструменти. Тъй като 
използването на финансови 
инструменти в държавите членки варира 
значително в резултат на различия по 
отношение на достъпа до финансиране, 
развитието на банковия сектор, 
наличието на рисков капитал, 
запознатостта на публичните 
администрации и потенциалния 
диапазон от бенефициери, държавите 
членки следва да установят в 
стратегическите планове по ОСП 
подходящи целеви стойности, 
бенефициери и преференциални 
условия и други възможни правила за 
допустимост.

(42) С оглед на необходимостта да се 
компенсира недостигът от инвестиции в 
селскостопанския сектор в Съюза и да 
се подобри достъпът до финансови 
инструменти за приоритетните групи, а 
именно жените земеделски стопани, 
младите земеделски стопани и новите 
участници с по-висок рисков профил, 
следва да се насърчава използването на 
гаранцията InvestEU и комбинацията от 
безвъзмездни средства и финансови 
инструменти. Тъй като използването на 
финансови инструменти в държавите 
членки варира значително в резултат на 
различия по отношение на достъпа до 
финансиране, развитието на банковия 
сектор, наличието на рисков капитал, 
запознатостта на публичните 
администрации и потенциалния 
диапазон от бенефициери, държавите 
членки следва да установят в 
стратегическите планове по ОСП 
подходящи целеви стойности, 
бенефициери и преференциални 
условия и други възможни правила за 
допустимост.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Младите земеделски стопани и 
новите участници все още са изправени 
пред значителни пречки по отношение 
на достъпа до земя, високите цени и 
достъпа до кредити. Техните 
предприятия са застрашени в по-голяма 
степен от нестабилността на цените 

(43) Младите земеделски стопани, 
жените земеделски стопани и новите 
участници все още са изправени пред 
значителни пречки по отношение на 
достъпа до земя, високите цени и 
достъпа до кредити. Техните 
предприятия са застрашени в по-голяма 
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(както на вложените ресурси, така и на 
продукцията) и потребността им от 
обучение в предприемачески умения и 
управление на риска е голяма. Поради 
това е от съществено значение 
подпомагането за създаването на нови 
предприятия и нови земеделски 
стопанства да продължи. Държавите 
членки следва да предвидят 
стратегически подход и да 
идентифицират ясен и последователен 
набор от интервенции за приемственост 
между поколенията в рамките на 
специфичната за това цел. Във връзка с 
това държавите членки могат да 
определят в своите стратегически 
планове по ОСП преференциални 
условия за финансовите инструменти за 
млади земеделски стопани и нови 
участници и да включват в тях заделяне 
на сума, която съответства поне на 2 % 
от годишния пакет от директни 
плащания. Следва да се въведе 
увеличение на максималния размер на 
подпомагането за установяване на 
млади земеделски стопани и за 
създаване на предприятия в селските 
райони до 100 000 EUR; достъпът до 
тази сума ще е възможен чрез или в 
комбинация с финансов инструмент за 
подпомагане.

степен от нестабилността на цените 
(както на вложените ресурси, така и на 
продукцията) и потребността им от 
обучение в предприемачески умения и 
управление на риска е голяма. Поради 
това е от съществено значение 
подпомагането за създаването на нови 
предприятия и нови земеделски 
стопанства да продължи. Държавите 
членки следва да предвидят 
стратегически подход и да 
идентифицират ясен и последователен 
набор от интервенции за приемственост 
между поколенията в рамките на 
специфичната за това цел. Във връзка с 
това държавите членки могат да 
определят в своите стратегически 
планове по ОСП преференциални 
условия за финансовите инструменти за 
млади земеделски стопани, жени 
земеделски стопани и нови участници 
и да включват в тях заделяне на сума, 
която съответства поне на 2 % от 
годишния пакет от директни плащания. 
Следва да се въведе увеличение на 
максималния размер на подпомагането 
за установяване на млади земеделски 
стопани и за създаване на предприятия в 
селските райони до 100 000 EUR; 
достъпът до тази сума ще е възможен 
чрез или в комбинация с финансов 
инструмент за подпомагане.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 43 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) Като признава значението на 
образованието и обучението през 
целия живот за земеделските 
стопани, включително образованието 
и обучението на жените в селските 
райони, и като взема предвид 
постоянно променящия се характер 
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на пазара на труда, следва да се 
предоставят подходящи програми за 
образование, обучение и 
преквалификация, за да се помогне за 
намаляване на безработицата сред 
жените в селските райони и да се 
премахнат разликите в доходите и 
пенсиите между жените и мъжете.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 43 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43б) За да се насърчи принципа на 
равенство между жените и мъжете, 
държавите членки могат в своите 
стратегически планове по ОСП да 
определят специфични условия за 
финансовите инструменти, свързани 
с подобряване на положението на 
жените в селските райони и техните 
бизнес възможности. Следователно, в 
своите стратегически планове по 
ОСП, те следва да отделят 
приоритетно внимание на жените, 
по целесъобразност, с цел, наред с 
другото, да осигурят по-добър достъп 
до земеделска земя и кредити, както и 
да насърчат предприемачеството 
сред жените, като по този начин 
допринасят за това жените в 
селските райони да са по-добре 
представени в средите на 
земеделските стопани и 
предприемачите.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 73
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Всеки стратегически план по 
ОСП следва да бъде предмет на редовен 
мониторинг на изпълнението и на 
напредъка по отношение на постигането 
на установените целеви стойности. С 
цел доказване на напредъка и оценка на 
въздействието и ефикасността на 
изпълнението на политиката следва да 
се установи рамка за качеството на 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на ОСП.

(73) Всеки стратегически план по 
ОСП следва да бъде предмет на редовен 
мониторинг на изпълнението и на 
напредъка по отношение на постигането 
на установените целеви стойности. С 
цел доказване на напредъка и оценка на 
въздействието и ефикасността на 
изпълнението на политиката следва да 
се установи рамка за качеството на 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на ОСП, както и въздействието й 
върху основните права.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

отчитащ измерението на пола начин. 
Показателите за резултатите и крайните 
продукти, отнасящи се до целите, 
свързани с климата и околната среда, 
могат да включват интервенции, 
установени в националните 
инструменти в областта на околната 
среда и климата, произтичащи от 
законодателството на Съюза.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки включват в 
своите стратегически планове по ОСП 
определения за селскостопанска 
дейност, земеделска площ, хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
истински земеделски стопанин и млад 
земеделски стопанин:

1. Държавите членки включват в 
своите стратегически планове по ОСП 
определения за селскостопанска 
дейност, земеделска площ, хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
истински земеделски стопанин, жени 
земеделски стопани и млад земеделски 
стопанин:

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „жена земеделски стопанин“ се 
определя по начин, който включва:
i) фактът да бъдеш жена;
ii) условията за „ръководител на 
стопанство“;
iii) подходящото обучение и/или 
необходимите умения.

Изменение 19
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) да укрепва социално-
икономическата структура на селските 
райони, равенството между половете 
и овластяването на жените в 
селските райони.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) насърчаване на заетостта, 
включително специално внимание към 
жените, постигане на напредък в 
областта на равенството между 
жените и мъжете и подобряване на 
участието на жените в 
икономическите дейности, 
насърчаване на устойчивия растеж, 
социалното приобщаване и местното 
развитие в селските райони, 
включително биоикономиката и 
устойчивото горско стопанство;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ще могат да 
добавят чувствителни по отношение 
на пола показатели, като разделят 
общите показатели относно 
постиженията, резултатите и 
въздействието, предвидени подробно в 
приложение І в техните 
стратегически планове.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изготвят 
интервенциите в своите стратегически 
планове по ОСП в съответствие с 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и общите принципи 
на правото на Съюза.

Държавите членки изготвят 
интервенциите в своите стратегически 
планове по ОСП в съответствие с 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и общите принципи 
на правото на Съюза, при надлежно 
зачитане на принципите на 
равенство между половете и 
недопускане на дискриминация, като 
осигуряват цялостното им включване 
в етапите на подготовка, изпълнение 
и оценка на интервенциите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да 
разработват в стратегическия план 
подпрограми за насърчаване на 
достъпа на младите земеделски 
стопани и жените земеделски 
стопани до консултантските услуги в 
областта на селското стопанство.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) В случаите, посочени в букви а) 
и б), държавите членки могат да 
разгледат при необходимост 
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възможността за отдаване на 
предимство на жените, по-конкретно 
на жените земеделски стопани, 
които са създали земеделско 
стопанство за първи път, за 
постигане на целта, посочена в 
член 6, параграф 1, буква з).

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 64 – алинея 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) тематична подпрограма за 
жени в селските райони;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своите стратегически планове 
държавите членки могат да 
предвидят допълнителни критерии за 
видовете интервенции, посочени в 
параграф 1 от настоящия член и да 
разгледат възможността за 
разработването на чувствителни към 
въпросите на пола показатели за 
наблюдение и оценка на въпросните 
интервенции, с оглед засилване на 
позицията на жените в селските 
райони с оглед постигане на 
специфичните цели, определени в 
член 6, параграф 1.

Изменение 27

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

б) инвестиции в основни услуги в 
селските райони;

б) инвестиции в основни услуги в 
селските райони, включително грижи 
за деца и услуги и инфраструктура за 
дългосрочни грижи;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 68 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68 б
Установяване на жени земеделски 

стопани
1. Държавите членки 
предоставят подпомагане за 
установяването на жените 
земеделски стопани при условията, 
установени в настоящия член, и 
както е уточнено допълнително в 
стратегическите им планове по ОСП 
с цел да допринесат за постигането 
на специфичните цели, посочени в 
член 6.
2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане във връзка с 
този вид интервенции единствено за 
да подпомогнат установяването на 
жени земеделски стопани, които 
отговарят на условията, включени в 
определението в член 4, параграф 1, 
буква га);
3. Държавите членки определят 
условия за представяне на бизнес план 
и за неговото съдържание.
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 
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инструменти.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки определят 
условия за представяне на бизнес план и 
за неговото съдържание.

3. Държавите членки определят 
условия за представяне на бизнес план и 
за неговото съдържание. Насърчават се 
програми с особен акцент върху 
предприемачеството сред жените.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 69 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69 a
Тематични подпрограми за жени в 

селските райони
1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за 
създаването и изпълнението на 
тематични подпрограми за жени в 
селските райони и за улесняване на 
установяването на жени земеделски 
стопани, като насърчават 
предприемачеството на жените в 
съответствие с условията на 
настоящия член и в съответствие 
със стратегическите им планове по 
ОСП, като по този начин допринасят 
за постигането на специфичните 
цели, определени в член 6, параграф 1. 
Такива тематични подпрограми 
могат да имат за цел подобряване на 
достъпа на жените земеделски 
стопани до земя, кредитни и 
финансови инструменти, насърчаване 
на тяхната работа и подобряване на 
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техните знания и умения чрез 
образование и обучение, насърчаване 
на заетостта на жените в селските 
райони, увеличаване на тяхното 
участие в местни групи за действие и 
развитие на местни партньорства по 
програмата Leader, насърчаване на 
използването на консултантски 
услуги, като по този начин се 
преодолява разликата в заплащането 
и пенсиите на жените и мъжете, 
подобрява се равновесието между 
професионалния и личния живот и 
допълнително се предотвратява 
социалното изключване на жените в 
селските райони. 
Освен това държавите членки могат 
конкретно да покриват разходите за 
мерки, улесняващи обмена на добри 
практики по отношение на 
формализирането на невидимия труд, 
положен от жени в селските райони, 
като по този начин се гарантира 
тяхното социално осигуряване и 
практическо прилагане на Директива 
2010/41/ЕС.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващият орган на стратегическия 
план по ОСП или други определени 
междинни органи определят критериите 
за подбор на интервенции, свързани със 
следните видове интервенции: 
инвестиции, установяване на млади 
земеделски стопани и помощ за 
стартиране на стопанска дейност в 
селските райони, сътрудничество, обмен 
на знания и информация след 
консултация с мониторинговия комитет, 
посочен в член 111. Критериите за 
подбор имат за цел да гарантират 

Управляващият орган на стратегическия 
план по ОСП или други определени 
междинни органи определят критериите 
за подбор на интервенции, свързани със 
следните видове интервенции: 
инвестиции, установяване на млади 
земеделски стопани и помощ за 
стартиране на стопанска дейност в 
селските райони, тематична 
подпрограма за жените в селските 
райони, сътрудничество, обмен на 
знания и информация след консултация 
с мониторинговия комитет, посочен в 
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еднакво третиране на кандидатите, по-
добро използване на финансовите 
средства и насочване на подпомагането 
според целта на интервенциите.

член 111. Критериите за подбор имат за 
цел да гарантират еднакво третиране на 
кандидатите, без да се допуска никаква 
дискриминация, по-добро използване 
на финансовите средства и насочване на 
подпомагането според целта на 
интервенциите.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За всяка държава членка 
минималният размер, установен в 
приложение X, се запазва за принос за 
постигането на специфичната цел 
„привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване на развитието на 
стопанската дейност“, предвидено в 
член 6, параграф 1, буква ж). Въз основа 
на анализа на положението по 
отношение на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите („SWOT 
анализ“) и набелязване на 
потребностите, на които трябва да се 
обърне внимание, сумата се използва за 
следните видове интервенции:

4. За всяка държава членка 
минималният размер, установен в 
приложение X, се запазва за принос за 
постигането на специфичната цел 
„привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване на развитието на 
стопанската дейност“, предвидено в 
член 6, параграф 1, буква ж). Въз основа 
на анализа на положението по 
отношение на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите („SWOT 
анализ“), при надлежно отчитане на 
принципа за равенство между 
жените и мъжете и набелязване на 
потребностите, на които трябва да се 
обърне внимание, сумата се използва за 
следните видове интервенции:

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 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 

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 



PE630.397v02-00 24/41 AD\1178112BG.docx

BG

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“].

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.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За всяка държава членка 
минималният размер, установен в 
приложение Xа, се запазва за 
осигуряване на принос към целта 
„привличане на жени земеделски 
стопани“.  Въз основа на оценката на 
въздействието по признак пол, 
анализа на положението по 
отношение на силните и слабите 
страни, възможностите и заплахите 
(„SWOT анализ“) и набелязване на 
потребностите, на които трябва да 
се обърне внимание, сумата се 
използва за следните видове 
интервенции:

установяването на жени земеделски 
стопани, посочено в член 68б.

Изменение 35
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Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За всяка държава членка 
минималният размер, установен в 
приложение X, се запазва за принос за 
постигането на специфичната цел 
„привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване на развитието на 
стопанската дейност“, предвидено в 
член 6, параграф 1, буква ж). Въз основа 
на анализа на положението по 
отношение на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите („SWOT 
анализ“) и набелязване на 
потребностите, на които трябва да се 
обърне внимание, сумата се използва за 
следните видове интервенции:

4. За всяка държава членка 
минималният размер, установен в 
приложение X, се запазва за принос за 
постигането на специфичната цел 
„привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване на развитието на 
стопанската дейност“, предвидено в 
член 6, параграф 1, буква ж). Въз основа 
на оценката на въздействието по 
признак пол, анализа на положението 
по отношение на силните и слабите 
страни, възможностите и заплахите 
(„SWOT анализ“) и набелязване на 
потребностите, на които трябва да се 
обърне внимание, сумата се използва за 
следните видове интервенции:

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 95 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) Приложение Ia относно 
оценката на въздействието по 
признак пол;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обобщение на SWOT анализа, 
както е посочено в член 103, параграф 2;

a) обобщение на SWOT анализа, 
както е посочено в член 103, параграф 2, 
в анализа се включва перспектива, 
свързана с равенството между 
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половете;

Изменение 38

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. При необходимост 
държавите членки използват разбити 
по полов признак данни.

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) разяснение относно вида 
интервенции, които ще допринесат 
за постигане на по-голямо равенство 
между половете и за насърчаване на 
развитието на жените в селските 
райони;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 103 - параграф 2 - алинея 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на специфичните 
цели, определени в член 6, параграф 1, 
SWOT анализът се извършва при 
необходимост по съобразен с 
равенството между половете начин.

Изменение 41

Предложение за регламент
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Член 106 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) гарантиране на прилагането на 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете по време 
на подготовката, изпълнението и 
оценката на интервенциите от 
стратегическите планове по ОСП;
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавата членка определя състава на 
мониторинговия комитет и осигурява 
балансирано представителство на 
съответните публични органи, на 
междинните звена и на представителите 
на партньорите, посочени в член 94, 
параграф 3, в това число поне един 
представител на съответния орган, 
отговарящ за насърчаването на 
равенството между половете. 
Държавите членки гарантират равен 
достъп на жените и мъжете до 
Комитета за мониторинг на ОСП и 
го насърчават да включва сред 
членовете си жени.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 3 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) разработване, прилагане, 
мониторинг и оценка на 
стратегическия план по ОСП с 
използване на подход за интегриране 
на принципа на равенство между 
половете.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 3 – буква в a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) обмен на най-добри практики 
за овластяване на жените в селските 
райони;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) принос към изграждането на 
капацитет за администрациите на 
държавите членки при 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете и 
съобразеното с равенството между 
половете бюджетиране в 
стратегическия план по ОСП, 
събирането и използването на 
разбити по полов признак данни и 
създаването на платформа за 
заинтересованите страни за обмен на 
най-добри практики относно 
овластяването на жените в селските 
райони на различни равнища, свързани 
със специфичните цели, определени в 
член 6, параграф 1;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 115 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) събиране, съхранение и 
предаване на данни;

в) събиране, съхранение и 
предаване на данни, включително 
събиране на разбити по полов признак 
данни;



PE630.397v02-00 30/41 AD\1178112BG.docx

BG

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 115 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) предварителни, междинни и 
последващи оценки и всички останали 
дейности по оценка, свързани със 
стратегическия план по ОСП;

е) предварителни, междинни и 
последващи оценки и всички останали 
дейности по оценка, свързани със 
стратегическия план по ОСП, които 
следва също така да се отнасят до 
потребностите на жените в 
селските райони; 

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 116 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да направи оценка на 
въздействието, ефективността, 
ефикасността, целесъобразността, 
съгласуваността и добавената стойност 
на ОСП за Съюза;

a) да направи оценка на 
въздействието, ефективността, 
ефикасността, целесъобразността, 
съгласуваността и добавената стойност 
на ОСП за Съюза, включително 
въздействието й върху основните 
права;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 116 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да направи оценка на 
въздействието, ефективността, 
ефикасността, целесъобразността и 
съгласуваността на интервенциите на 
стратегическите планове по ОСП;

г) да направи оценка на 
въздействието, ефективността, 
ефикасността, целесъобразността и 
съгласуваността на интервенциите на 
стратегическите планове по ОСП, 
включително въздействието й върху 
основните права;
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 121 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, данните и 
показателите се определят и събират 
с разбивка по пол.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 125 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки извършват 
предварителни оценки за подобряване 
на качеството при изготвянето на своите 
стратегически планове по ОСП.

1. Държавите членки извършват 
съобразени с равенството между 
половете предварителни оценки за 
подобряване на качеството при 
изготвянето на своите стратегически 
планове по ОСП.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 125 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
гарантират, че предложените 
интервенции в стратегическите 
планове по ОСП засилват 
равенството между половете чрез 
систематичен анализ на тяхното 
въздействие върху овластяването на 
жените в селските райони;

Изменение 54
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Предложение за регламент
Член 125 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) пригодността на процедурите за 
мониторинг на стратегическия план по 
ОСП и за събирането на данните, 
необходими за провеждане на оценките;

ж) пригодността на процедурите за 
мониторинг на стратегическия план по 
ОСП и за събирането на данните, 
включително на разбити по полов 
признак данни, необходими за 
провеждане на оценките;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 126 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки извършват 
оценки на стратегическите планове по 
ОСП с цел подобряване на качеството 
на разработването и изпълнението на 
плановете, както и с цел оценка на 
тяхната ефективност, ефикасност, 
целесъобразност, последователност, 
добавена стойност от ЕС и 
въздействието им върху общите и 
специфичните цели на ОСП, установени 
в член 5 и в член 6, параграф 1.

1. Държавите членки извършват 
оценки на стратегическите планове по 
ОСП с цел подобряване на качеството 
на разработването и изпълнението на 
плановете, както и с цел оценка на 
тяхната ефективност, ефикасност, 
целесъобразност, последователност, 
добавена стойност от ЕС и 
въздействието им върху общите и 
специфичните цели на ОСП, установени 
в член 5 и в член 6, параграф 1. Тези 
оценки се извършват по отчитащ 
измерението на пола начин.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва междинна 
оценка на ефективността, ефикасността, 
целесъобразността, последователността 
и добавената стойност от Съюза по 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР до края на третата 
година след началото на изпълнението 
на стратегическите планове по ОСП, 

2. Комисията извършва междинна 
оценка, като използва, когато това е 
възможно, разбити по полов признак 
данни, на ефективността, ефикасността, 
целесъобразността, последователността 
и добавената стойност от Съюза по 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР до края на третата 
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като се отчитат показателите, 
установени в приложение I. Комисията 
може да използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от [новия Финансов регламент].

година след началото на изпълнението 
на стратегическите планове по ОСП, 
като се отчитат показателите, 
установени в приложение I. Комисията 
може да използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от [новия Финансов регламент].

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. В междинната оценка и в 
последващата оценка се използва 
подход на интегриране на принципа 
на равенство между половете, 
включващ разбити по полов признак 
данни, с цел оценка на въздействието 
и добавената стойност на ОСП за 
насърчаване на развитието на 
жените в селските райони.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на предоставените 
доказателства при оценките на ОСП, 
включително оценките на 
стратегическите планове по ОСП, както 
и на други съответни източници на 
информация Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
след приключването на междинната 
оценка първоначален доклад за 
изпълнението на настоящия член, като в 
него се отразяват първите резултати за 
качеството на изпълнението на ОСП. До 
31 декември 2031 г. се представя втори 

4. Въз основа на предоставените 
доказателства при оценките на ОСП, 
включително оценките на 
стратегическите планове по ОСП, както 
и на други съответни източници на 
информация Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
след приключването на междинната 
оценка първоначален доклад за 
изпълнението на настоящия член, като в 
него се отразяват първите резултати за 
качеството на изпълнението на ОСП, 
като надлежно се отчита принципа 
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доклад, включващ оценка на качеството 
на изпълнението на ОСП.

на равенство между половете, 
фигуриращ сред общите цели, 
посочени в член 5 и сред 
специфичните цели, посочени в член 
6, параграф 1.  До 31 декември 2031 г. 
се представя втори доклад, включващ 
оценка на качеството на изпълнението 
на ОСП.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 128 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие със задължението си за 
докладване съгласно член [38, параграф 
3, буква д), точка i)] от [новия Финансов 
регламент] Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
информацията за качеството на 
изпълнението, посочена в цитирания 
член, измерен чрез основния набор от 
показатели, определен в 
приложение XII.

В съответствие със задължението си за 
докладване съгласно член [38, параграф 
3, буква д), точка i)] от [новия Финансов 
регламент] Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
информацията за качеството на 
изпълнението, посочена в цитирания 
член, измерен чрез основния набор от 
показатели, определен в 
приложение XII. Тези показатели, 
определени в приложение XII, могат 
да бъдат разбити по полов признак с 
цел постигане на равенство между 
половете в селските райони;

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 129 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, необходими за 
контекста, и показателите за 
въздействието произлизат предимно от 
установени източници на данни, като 
системата за земеделска счетоводна 
информация и Евростат. Когато няма 
данни за тези показатели или те не са 
пълни, тези липса се запълва в рамките 
на Европейската статистическа 

2. Данните, необходими за 
контекста, и показателите за 
въздействието произлизат предимно от 
установени източници на данни, като 
системата за земеделска счетоводна 
информация, Европейския институт 
за равенство между половете и 
Евростат. Когато няма данни за тези 
показатели или те не са пълни, тези 
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програма, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 223/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета, на нормативната уредба, 
уреждаща въпросите на системата за 
земеделска счетоводна информация или 
чрез официални споразумения с други 
доставчици на данни, като например 
Съвместния изследователски център и 
Европейската агенция за околната 
среда.

липса се запълва в рамките на 
Европейската статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕО) № 223/2009 
на Европейския парламент и на Съвета, 
на нормативната уредба, уреждаща 
въпросите на системата за земеделска 
счетоводна информация или чрез 
официални споразумения с други 
доставчици на данни, като например 
Съвместния изследователски център и 
Европейската агенция за околната 
среда.

__________________ __________________
40 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 година относно 
европейската статистика и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 
за предоставянето на поверителна 
статистическа информация на 
Статистическата служба на 
Европейските общности, на Регламент 
(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 
статистиката на Общността и на 
Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 
Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските 
общност (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 
164).

40 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 година относно 
европейската статистика и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 
за предоставянето на поверителна 
статистическа информация на 
Статистическата служба на 
Европейските общности, на Регламент 
(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 
статистиката на Общността и на 
Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 
Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските 
общност (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 
164).

Изменение 61

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ, РЕЗУЛТАТИТЕ И 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО СЪГЛАСНО ЧЛЕН 7

Текст, предложен от Комисията

Специфични цели 
на ЕС

Показатели за въздействието Показатели за резултатите
(само въз основа на интервенции, подпомагани по линия на 

ОСП)

Насърчаване на 
заетостта, 
растежа, 

I.22 Допринасяне за създаване на 
работни места в селските райони: 
промяна в равнището на заетост в 
преобладаващо селските райони

R.31 Растеж и заетост в селските райони: нови работни 
места в рамките на подпомагани проекти 
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Специфични цели 
на ЕС

Показатели за въздействието Показатели за резултатите
(само въз основа на интервенции, подпомагани по линия на 

ОСП)
I.23 Допринасяне за растежа в 
селските райони: промяна в 
БВП на глава от населението в 
преобладаващо селските райони

R.32 Развитие на биоикономиката в селските райони: брой 
на предприятията, занимаващи се с биоикономика, 
разработени при използване на подпомагане

1.24 По-справедлива ОСП: 
подобряване разпределението на 
подпомагането по ОСП 

R.33 Цифровизация на икономиката в селските райони: 
население в селските райони, обхванато от подпомагане по 
стратегията за „Интелигентни селища“

I.25 Насърчаване на 
приобщаването в селските 
райони: промяна в индекса на 
бедността в селските райони

R.34 Свързване на селските райони в Европа: дял на 
населението в селските райони, ползващо подобрен достъп до 
услуги и инфраструктура чрез подпомагане по ОСП

социалното 
приобщаване и 
местното развитие 
в селските райони, 
включително 
биоикономиката и 
устойчивото 
горско стопанство

R.35 Насърчаване на социалното включване: брой на 
лицата от малцинства и/или уязвими групи, включени в 
подпомагани проекти за социално приобщаване

Изменение

Специфични цели 
на ЕС

Показатели за въздействието Показатели за резултатите
(само въз основа на интервенции, подпомагани по линия на 

ОСП)
I.21a Допринасяне за 
овластяването на жените в 
селските райони: Промяна на 
дела на жените при 
получаването на подпомагане 
по линия на ОСП 

I.22 Допринасяне за създаване 
на работни места в селските 
райони: промяна в равнището на 
заетост в преобладаващо 
селските райони 

I.22a. Принос за повишаване на 
заетостта на жените и 
предприемачеството сред 
жените в селските райони: 
промяна в равнището на 
заетост на жените в 
преобладаващо селските 
райони

R.30 a. Жените в селскостопанските дейности: 
увеличаване на дела на жените, които получават 
подпомагане по ОСП, включително подпомагане от всички 
видове плащания по ОСП; брой на жените земеделски 
стопани, създаващи стопанство с подпомагане по линия на 
ОСП 

R30 б. Младите жени в селските райони. Увеличаване на 
дела на младите жени *, които получават подкрепа за 
създаването на земеделски стопанства или предприятия в 
рамките на ОСП.

R.31 Растеж и заетост в селските райони: нови работни 
места в рамките на подпомагани проекти 

R.31.a Увеличаване на заетостта на жените в селските 
райони. Делът на работните места за жени и на 
женското предприемачество в проекти, които получават 
финансиране по линия на ОСП

I.23 Допринасяне за растежа в 
селските райони: промяна в 
БВП на глава от населението в 
преобладаващо селските райони

R.32 Развитие на биоикономиката в селските райони: брой 
на предприятията, занимаващи се с биоикономика, 
разработени при използване на подпомагане

Насърчаване на 
заетостта, 
включително 
специално внимание 
към жените, 
постигане на 
напредък в областта 
на равенството 
между жените и 
мъжете и 
подобряване на 
участието на 
жените в 
икономическите 
дейности, 
насърчаване на 
растежа, социалното 
приобщаване и 
местното развитие в 
селските райони, 
включително 
биоикономиката и 
устойчивото горско 
стопанство;

1.24 По-справедлива ОСП: 
подобряване разпределението на 
подпомагането по ОСП 

R.33 Цифровизация на икономиката в селските райони: 
население в селските райони, обхванато от подпомагане по 
стратегията за „Интелигентни селища“



AD\1178112BG.docx 37/41 PE630.397v02-00

BG

Специфични цели 
на ЕС

Показатели за въздействието Показатели за резултатите
(само въз основа на интервенции, подпомагани по линия на 

ОСП)
I.25 Насърчаване на 
приобщаването в селските 
райони: промяна в индекса на 
бедността в селските райони, 
разбит по полов признак 

R.34 Свързване на селските райони в Европа: Делът на 
селското население, което се възползва от подобрения достъп 
до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по линия на 
ОСП, може да включва дела на жените в селските райони, 
получаващи професионално обучение, консултантски 
услуги в сферата на селското стопанство чрез подпомагане 
по линия на ОСП, както и дела на жените, участващи в 
местни групи за действие и местни партньорства по 
програмата Leader. 

R.35 Насърчаване на социалното включване: брой на 
лицата от малцинства и/или уязвими групи, включени в 
подпомагани проекти за социално приобщаване, разбити по 
полов признак
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Изменение 62

Предложение за регламент
Приложение Х а (ново) – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение
ПРИЛОЖЕНИЕ Ха
МИНИМАЛНИ СУМИ, ЗАПАЗЕНИ ЗА ЦЕЛТА „ПРИВЛИЧАНЕ НА ЖЕНИ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 86, ПАРАГРАФ 3а

Календарна 
година

2021 2022 2023 2024 2025 2026 следващите години

Белгия 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

България 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Чешка република 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886
Дания 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Германия 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Естония 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Ирландия 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Гърция 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Испания 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Франция 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Хърватия 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Италия 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710
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Кипър 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Латвия 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Литва 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Люксембург 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Унгария 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Малта 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Нидерландия 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Австрия 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Полша 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Португалия 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Румъния 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Словения 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Словакия 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Финландия 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Швеция 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604
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