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Изменение 111
Britta Reimers

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. de

Обосновка

За селското стопанство и потребителите в една свободна и ориентирана към 
пазарно стопанство Европа е желателно селското стопанство да бъде освободено от 
държавно финансиране и опека. За съжаление със своето предложение Европейската 
комисия пропуска възможността да поеме по този път и системно да премахне 
субсидиите. По-скоро, съществуващите структури се раздуват бюрократично, като 
това води до възникването на допълнителни разходи за заявителите и държавите 
членки.

Изменение 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите „ОСП 
през 2020 г: подготовка за бъдещите 
предизвикателства в областта на 
хранителното снабдяване, природните 
ресурси и териториалния баланс11

излага потенциалните 
предизвикателства, цели и насоки за 
Общата селскостопанска политика 
(ОСП) след 2013 г. В съответствие с 

(1) Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите „ОСП 
през 2020 г: подготовка за бъдещите 
предизвикателства в областта на 
хранителното снабдяване, природните 
ресурси и териториалния баланс11

излага потенциалните 
предизвикателства, цели и насоки за 
Общата селскостопанска политика 
(ОСП) след 2013 г. В съответствие с 
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дебатите по това съобщение ОСП 
следва да бъде реформирана, считано от 
1 януари 2014 г. Споменатата реформа 
следва да обхваща всички основни 
инструменти на ОСП, в това число 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 
19 януари 2009 г. за установяване на 
общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани, за 
изменение на регламенти 
(EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, 
(EО) № 378/2007 и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003. С оглед на 
обхвата на реформата е 
целесъобразно да бъде отменен 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и да бъде 
заменен с нов текст. Реформата следва 
също така във възможно най-голяма 
степен да рационализира и да опрости 
разпоредбите.

дебатите по това съобщение ОСП 
следва да бъде реформирана, считано от 
1 януари 2014 г. Споменатата реформа 
следва да обхваща всички основни 
инструменти на ОСП, в това число 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 
19 януари 2009 г. за установяване на 
общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани, за 
изменение на регламенти 
(EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, 
(EО) № 378/2007 и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003. 
Реформата следва да рационализира и 
да опрости разпоредбите.

Or. en

Изменение 113
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите „ОСП 
през 2020 г: подготовка за бъдещите 
предизвикателства в областта на 
хранителното снабдяване, природните 
ресурси и териториалния баланс излага 
потенциалните предизвикателства, цели 
и насоки за Общата селскостопанска 
политика (ОСП) след 2013 г. В 
съответствие с дебатите по това 

(1) Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите „ОСП 
през 2020 г: подготовка за бъдещите 
предизвикателства в областта на 
хранителното снабдяване, природните 
ресурси и териториалния баланс излага 
потенциалните предизвикателства, цели 
и насоки за Общата селскостопанска 
политика (ОСП) след 2013 г. В 
съответствие с дебатите по това 
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съобщение ОСП следва да бъде 
реформирана, считано от 
1 януари 2014 г. Споменатата реформа 
следва да обхваща всички основни 
инструменти на ОСП, в това число 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 
19 януари 2009 г. за установяване на 
общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани, за 
изменение на регламенти 
(EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, 
(EО) № 378/2007 и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003. С оглед на 
обхвата на реформата е целесъобразно 
да бъде отменен 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и да бъде 
заменен с нов текст. Реформата следва 
също така във възможно най-голяма 
степен да рационализира и да опрости 
разпоредбите.

съобщение ОСП следва да бъде 
реформирана, считано от 
1 януари 2014 г. Споменатата реформа 
следва да обхваща всички основни 
инструменти на ОСП, в това число 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 
19 януари 2009 г. за установяване на 
общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани, за 
изменение на регламенти 
(EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, 
(EО) № 378/2007 и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003. С оглед на 
обхвата на реформата е целесъобразно 
да бъде отменен 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и да бъде 
заменен с нов текст. Реформата следва 
също така да рационализира и да 
опрости разпоредбите.

Or. pt

Изменение 114
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Необходимо е да има силна ОСП, 
подкрепена от бюджета, необходим 
за периода 2007—2013 г., за да се 
генерира реален растеж, като целта е 
да се даде възможност на 
Европейския съюз по всяко време да 
произвежда необходимото 
количество и разнообразие от 
висококачествени хранителни 
продукти и да се подпомогне 
насърчаването на заетостта, 
съхранението и производството на 
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екологични стоки, борбата с 
изменението на климата и 
управлението на територията. Освен 
това ОСП следва да се основава на 
разпоредби, които са лесно 
разбираеми за селскостопанските 
производители, за другите
заинтересовани страни и за 
гражданите като цяло, така че да 
допринесе за прозрачност при 
прилагането им, да позволи контрола
и да намали разходите на 
операторите и администраторите.

Or. pt

Изменение 115
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Като имат предвид, че Общата 
селскостопанска политика 
противоречи на принципите на 
единния пазар и на принципа за 
осигуряване на равни условия в целия 
Европейски съюз и на световните 
пазари, тя противоречи на правилата 
за конкуренция на ЕС и на правилата, 
отнасящи се до всички други сектори 
по отношение на държавните 
помощи. Поради това разходите на 
ОСП за директни плащания и 
инструментите за управление на 
пазара следва да бъдат значително 
намалени и освобождаването от 
държавни помощи и правилата за 
конкуренцията да бъдат доведени до 
край, като се позволи на европейските 
селскостопански производители да се 
конкурират свободно както в 
рамките на ЕС, така и на световните 
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пазари.

Or. en

Обосновка

Държавните субсидии не следва да се използват за подпомагане на по-малко 
ефективните земеделски стопанства в ущърб на по-ефективните.

Изменение 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Като имат предвид, че Общата 
селскостопанска политика 
противоречи на принципите на 
единния пазар и на принципа за 
осигуряване на равни условия в целия 
Европейски съюз, тя противоречи на 
правилата за конкуренция на ЕС и на 
правилата, отнасящи се до всички 
други сектори по отношение на 
държавните помощи. Поради това 
разходите на ОСП за директни 
плащания и инструментите за 
управление на пазара следва да бъдат 
значително намалени и 
освобождаването от държавни 
помощи и правилата за конкуренция 
да бъдат доведени до край. За да се 
спазят принципите на единния пазар, 
публичните фондове за селското 
стопанство следва да бъдат насочени 
изключително към изпълнението на 
целите на стратегията „Европа 
2020“, като се позволи на 
европейските селскостопански 
производители да се конкурират 
свободно както в рамките на ЕС, 
така и на световните пазари.

Or. en
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Изменение 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Прилагането на настоящия 
регламент следва да бъде в 
съответствие с целите за 
сътрудничество за развитие на 
рамката за политика на ЕС за 
сигурността на прехраната
(COM(2010)0127), като изрично се 
гарантира, че прилагането на 
мерките на ОСП не застрашава 
капацитета за производство на храни 
и дългосрочната сигурност на 
прехраната на развиващите се 
страни, както и способността на 
това население да се изхранва, като се 
спазва задължението за 
съгласуваност на политиките за 
развитие съгласно член 208 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 118
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Прилагането на настоящия 
регламент следва да бъде в 
съответствие с целите за 
сътрудничество за развитие на 
рамката за политика на ЕС за 
сигурността на прехраната
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(COM(2010)0127), като изрично се 
гарантира, че прилагането на 
мерките на ОСП не застрашава 
капацитета за производство на храни 
и дългосрочната сигурност на 
прехраната на развиващите се 
страни, както и способността на 
това население да се изхранва, като се 
спазва задължението за 
съгласуваност на политиките за 
развитие съгласно член 208 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 
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селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда; 
определянето на годишния таван на 
плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители;
определянето на годишните тавани 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за 
процедурата за оценка и одобрение на 
решения в рамките на доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане; приемането на правила за 
процедурата по разрешаване и 
нотификациите на производителите, 
свързани с разрешаването на земя и 
сортове за целите на специфичното 
плащане за култура — памук; 
определянето на правила за изчисляване 
на намалението на сумата на 
специфичното плащане за култура —
памук; приемането на правила за 
общите изисквания за нотифициране. 
Горепосочените правомощия следва да 
се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда; 
определянето на годишния таван на 
плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители; 
приемането на правила за процедурата 
по разрешаване и нотификациите на 
производителите, свързани с 
разрешаването на земя и сортове за 
целите на специфичното плащане за 
култура — памук; определянето на 
правила за изчисляване на намалението 
на сумата на специфичното плащане за 
култура — памук; приемането на 
правила за общите изисквания за 
нотифициране. Горепосочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. en

Изменение 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 
селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда; 
определянето на годишния таван на 
плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители; 
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане;
приемането на правила за 
процедурата по разрешаване и 
нотификациите на производителите, 
свързани с разрешаването на земя и 
сортове за целите на специфичното 
плащане за култура — памук;
определянето на правила за изчисляване 
на намалението на сумата на 
специфичното плащане за култура —

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 
селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда; 
определянето на годишния таван на 
плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители; 
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
определянето на правила за изчисляване 
на намалението на сумата на 
специфичното плащане за култура —
памук; приемането на правила за 
общите изисквания за нотифициране. 
Горепосочените правомощия следва да 
се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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памук; приемането на правила за 
общите изисквания за нотифициране. 
Горепосочените правомощия следва да 
се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. en

Изменение 121
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 
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селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда; 
определянето на годишния таван на 
плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители; 
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане;
приемането на правила за 
процедурата по разрешаване и 
нотификациите на производителите, 
свързани с разрешаването на земя и 
сортове за целите на специфичното 
плащане за култура — памук;
определянето на правила за изчисляване 
на намалението на сумата на 
специфичното плащане за култура —
памук; приемането на правила за 
общите изисквания за нотифициране. 
Горепосочените правомощия следва да 
се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда; 
определянето на годишния таван на 
плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители; 
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
определянето на правила за изчисляване 
на намалението на сумата на 
специфичното плащане за култура —
памук; приемането на правила за 
общите изисквания за нотифициране. 
Горепосочените правомощия следва да 
се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. en

Изменение 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 
селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда; 
определянето на годишния таван на 
плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители; 
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
по разрешаване и нотификациите на 
производителите, свързани с 
разрешаването на земя и сортове за 
целите на специфичното плащане за 
култура — памук; определянето на 
правила за изчисляване на намалението 
на сумата на специфичното плащане за 
култура — памук; приемането на 

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 
селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда; 
определянето на годишния таван на 
доброволно плащане за райони с 
природни ограничения; определянето на 
годишния таван на доброволно плащане
за млади селскостопански 
производители; определянето на 
годишните тавани на доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане; приемането на правила за 
процедурата за оценка и одобрение на 
решения в рамките на доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане; приемането на правила за 
процедурата по разрешаване и 
нотификациите на производителите, 
свързани с разрешаването на земя и 
сортове за целите на ограничено със 
срок специфично плащане за култура 
— памук; определянето на правила за 
изчисляване на намалението на сумата 
на специфичното плащане за култура —
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правила за общите изисквания за 
нотифициране. Горепосочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

памук; приемането на правила за 
общите изисквания за нотифициране. 
Горепосочените правомощия следва да 
се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. de

Изменение 123
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на
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годишния таван за плащане за 
селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда; 
определянето на годишния таван на 
плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители; 
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
по разрешаване и нотификациите на 
производителите, свързани с 
разрешаването на земя и сортове за 
целите на специфичното плащане за 
култура — памук; определянето на 
правила за изчисляване на намалението 
на сумата на специфичното плащане за 
култура — памук; приемането на 
правила за общите изисквания за 
нотифициране. Горепосочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

годишния таван за плащане за 
селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда; 
определянето на годишния таван на 
плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители и за 
нови участници на пазара; 
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
по разрешаване и нотификациите на 
производителите, свързани с 
разрешаването на земя и сортове за 
целите на специфичното плащане за 
култура — памук; определянето на 
правила за изчисляване на намалението 
на сумата на специфичното плащане за 
култура — памук; приемането на 
правила за общите изисквания за 
нотифициране. Горепосочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. en

Изменение 124
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Съвременните устойчиви 
селскостопански системи следва да 
бъдат третирани като 
предшественици, което означава, че 
селскостопанските системи с 
практики, които са извън базовите 
правила за кръстосано спазване на 
Регламент (ЕС) № ... [HZR] и които 
постоянно напредват към 
подобряване на управлението на 
хранителните вещества, водните 
цикли и енергийните потоци с цел 
намаляване на щетите върху 
околната среда и на загубата на 
невъзобновяемите ресурси и 
поддържат висока степен на 
разнообразие на културите, 
животните и природата, следва да 
служат като ръководен принцип и 
цели за бъдещето.

Or. en

Изменение 125
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Неустойчиви селскостопански 
системи: селскостопанските и 
животновъдните практики, които 
системно сериозно нарушават 
правилата за кръстосано спазване в 
областта на околната среда и 
обществото, здравето на животните 
и на растенията поради 
незадоволителното управление на 
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хранителните вещества и 
последващото замърсяване на водите, 
прекалено високата за наличните 
хектари гъстота на отглеждане, 
високата степен на зависимост от 
външни източници на енергия, 
биоциди, антибиотици, вода и 
хранителни суровини — подобни 
системи следва да бъдат изключени 
от помощите по ОСП.

Or. en

Обосновка

Подобни, сами по себе си неустойчиви, системи, които генерират допълнителни 
външни разходи за обществото и за бюджета на ОСП или на ЕС, следва да бъдат 
изключени от помощите от общността. Реф.: Кръстосано спазване, както е 
определено в дял VI и приложение II на Регламент (ЕС) № ... [HZR].

Изменение 126
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Комисията следва да приема актове
за изпълнение с незабавно приложение, 
когато наложителни причини за 
спешност изискват това в надлежно 
обосновани случаи и по отношение на 
изключителни мерки за управление, 
предназначени да разрешават спешни и 
непредвидени проблеми, настъпили в 
една или повече държави членки.

(6) Комисията следва да приема 
делегирани актове с незабавно 
приложение, когато наложителни 
причини за спешност изискват това в 
надлежно обосновани случаи и по 
отношение на изключителни мерки за 
управление, предназначени да 
разрешават спешни и непредвидени 
проблеми, настъпили в една или повече 
държави членки.

Or. de

Изменение 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се отчете новото 
законодателство в областта на 
схемите за подпомагане, което може 
да бъде прието след влизането в сила 
на настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за изменение на списъка със 
схеми за подпомагане, обхванати от 
настоящия регламент.

заличава се

Or. es

Обосновка

Приложното поле е съществен елемент на настоящия регламент. Поради това всяко 
изменение следва да се осъществява с обикновена законодателна процедура.

Изменение 128
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се отчете новото 
законодателство в областта на 
схемите за подпомагане, което може 
да бъде прието след влизането в сила 
на настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за изменение на списъка със 
схеми за подпомагане, обхванати от 
настоящия регламент.

заличава се

Or. es
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Обосновка

Приложното поле е съществен аспект на регламента и би следвало да се изменя 
единствено посредством основен акт.

Изменение 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се отчете новото 
законодателство в областта на 
схемите за подпомагане, което може 
да бъде прието след влизането в сила 
на настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за изменение на списъка със 
схеми за подпомагане, обхванати от 
настоящия регламент.

заличава се

Or. es

Изменение 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия 

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на критериите за 
определяне на превеса на тревата или 
другите тревни фуражни култури по 
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регламент, за установяване на рамка, 
в която държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите 
за определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

отношение на постоянните пасища. 
В настоящия регламент се 
установява рамка, в която държавите 
членки да определят както
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
така и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние.

Or. es

Обосновка

Изменението е в съответствие с предложените промени в член 4.

Изменение 131
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия 
регламент, за установяване на рамка, 
в която държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на критериите за 
определяне на превеса на тревата или 
другите тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища. 
В настоящия регламент се 
установява рамка, в която държавите 
членки да определят както
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
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отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите 
за определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

подходящо за паша и обработване, така
и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние.

Or. es

Обосновка

Уреждането на ключовите въпроси следва да се извърши с основни актове, а не с 
делегирани актове на Комисията.

Изменение 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия 
регламент, за установяване на рамка, 
в която държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите 
за определяне на превеса на трева или 

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на критериите за 
определяне на превеса на тревата или 
другите тревни фуражни култури по
отношение на постоянните пасища.
В настоящия регламент се 
установява рамка, в която държавите 
членки да определят както
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
така и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
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други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

производство състояние.

Or. es

Изменение 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия 
регламент, за установяване на рамка, в 
която държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване,
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите 
за определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
установяване на рамка, в която 
държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ, т.е. всяка площ, 
заета с обработваема земя, пасища и 
постоянни исторически пасища или 
трайни насаждения, в подходящо за 
производство състояние.

Or. it

Изменение 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия регламент, 
за установяване на рамка, в която 
държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите 
за определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия регламент, 
за установяване на рамка, в която 
държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ, т.е. всяка площ, 
заета с обработваема земя, 
постоянно пасище или трайни 
насаждения, в подходящо за 
производство състояние.

Or. en

Изменение 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
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съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия регламент, 
за установяване на рамка, в която 
държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите 
за определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия регламент, 
за установяване на рамка, в която 
държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ, т.е. всяка площ, 
заета с обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения, в подходящо за 
производство състояние.

Or. en

Изменение 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия регламент, 
за установяване на рамка, в която 
държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия регламент, 
за установяване на рамка, в която 
държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
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както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите за 
определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите за 
определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища, 
както и на пасищата и трайните 
насаждения.

Or. en

Изменение 137
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се гарантира съответствие 
на средствата за финансиране на ОСП с 
годишните тавани, посочени в член 16, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […][HZR], следва да 
се запази коригирането на нивото на 
директното подпомагане през всяка 
календарна година. Коригирането на 
директните плащания следва да се 
прилага само за плащания над 
5 000 EUR, които следва да бъдат 
предоставени на селскостопански 
производители през съответната 
календарна година. Като се вземат 
предвид равнищата на директните 
плащания за селскостопански 
производители в България и Румъния, 
получени в резултат на прилагането на 
механизма за постепенно въвеждане на 
директните плащания към всички 
директни плащания, които ще се 
отпускат в тези държави членки, 
настоящият инструмент на финансова 

(11) С цел да се гарантира съответствие 
на средствата за финансиране на ОСП с 
годишните тавани, посочени в член 16, 
параграф 1 от
Регламент (ЕС) № […][HZR], следва да 
се запази коригирането на нивото на 
директното подпомагане през всяка 
календарна година. Като се вземат 
предвид равнищата на директните 
плащания за селскостопански 
производители в България и Румъния, 
получени в резултат на прилагането на 
механизма за постепенно въвеждане на 
директните плащания към всички 
директни плащания, които ще се 
отпускат в тези държави членки, 
настоящият инструмент на финансова 
дисциплина следва да се прилага в тези 
държави членки, считано едва от
1 януари 2016 г.
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дисциплина следва да се прилага в тези 
държави членки, считано едва от 
1 януари 2016 г.

Or. en

Изменение 138
Мария Габриел

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се гарантира съответствие 
на средствата за финансиране на ОСП с 
годишните тавани, посочени в член 16, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […][HZR], следва да 
се запази коригирането на нивото на 
директното подпомагане през всяка 
календарна година. Коригирането на 
директните плащания следва да се 
прилага само за плащания над 
5 000 EUR, които следва да бъдат 
предоставени на селскостопански 
производители през съответната 
календарна година. Като се вземат 
предвид равнищата на директните 
плащания за селскостопански 
производители в България и Румъния, 
получени в резултат на прилагането 
на механизма за постепенно 
въвеждане на директните плащания 
към всички директни плащания, 
които ще се отпускат в тези 
държави членки, настоящият 
инструмент на финансова 
дисциплина следва да се прилага в 
тези държави членки, считано едва 
от 1 януари 2016 г.

(11) С цел да се гарантира съответствие 
на средствата за финансиране на ОСП с 
годишните тавани, посочени в член 16, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […][HZR], следва да 
се запази коригирането на нивото на 
директното подпомагане през всяка 
календарна година. Коригирането на 
директните плащания следва да се 
прилага само за плащания над 
5 000 EUR, които следва да бъдат 
предоставени на селскостопански 
производители през съответната 
календарна година.

Or. bg
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Изменение 139
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания.

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
физически и юридически лица, чиято 
основна дейност не включва 
упражняване на селскостопанска 
дейност или е насочена към такава 
дейност само в незначителна степен. С 
цел да се гарантира по-доброто 
насочване на подпомагането и да се 
отразява възможно най-достоверно 
реалността в национален аспект е 
важно отговорността за 
дефинирането на понятието 
„активен селскостопански 
производител” да бъде предоставена 
на държавите членки. По този начин 
те се въздържат от отпускане на 
директни плащания на субекти като 
транспортни дружества, летища, 
дружества за недвижими имоти, 
дружества, стопанисващи спортни 
съоръжения, оператори на къмпинги и 
минни дружества, освен ако тези 
дружества не са в състояние да 
докажат, че отговарят на 
критериите за определянето като 
„активни селскостопански 
производители”. Въпреки че
държавите членки следва да решат 
дали субектите могат да получават 
директни плащания, по този начин, 
субектите, изброени по-горе не могат 
да бъдат изключени от директни 
плащания едновременно в ЕС. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
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райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания, за да поддържат 
разнообразието на 
селскостопанската дейност.

Or. en

Изменение 140
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да
имат възможност да получават директни 
плащания.

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания, които са важен източник 
на допълнителни доходи, особено в 
области, страдащи от 
неблагоприятни природни условия, 
което е от основно значение за 
устойчивостта на семейните доходи 
и на икономическата и социална 
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структура на тези райони.

Or. pt

Изменение 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания.

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения и/или чиято земя не е 
била използвана за селскостопански 
дейности. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица и/или по отношение 
на такава земя. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания.

Or. en

Изменение 142
James Nicholson, Julie Girling
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания.

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането на
държавите членки следва да бъде 
дадена възможност да отказват
отпускане на директни плащания на 
такива физически и юридически лица. 
Дребните селскостопански 
производители на непълно работно 
време допринасят пряко за
жизнеспособността на селските райони 
и по тази причина следва да имат 
възможност да получават директни 
плащания.

Or. en

Изменение 143
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Директните плащания следва да 
бъдат запазени само за 
селскостопанските производители и 
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новите участници със стопанства от 
всякакъв размер и сектор, ако те 
произвеждат активно храни и други 
селскостопански продукти или/и 
допринасят за устойчивото 
управление на природните ресурси; 
инвеститорите на капитал в земя и 
дружества, които не участват 
активно в селскостопанското 
производство или в управлението на 
природните ресурси, са изключени от 
директните плащания.

Or. en

Изменение 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Регламент (ЕО) № 1120/2009 на 
Комисията позволява на държавите 
членки да въведат критерии, според 
които да решат дали земеделската 
площ на стопанството се използва 
предимно за селскостопански 
дейности. С цел допълнително 
подобряване на насочването на 
директните плащания, следва да бъде 
подсилено и разширено правното 
основание на държавите членки и на 
регионите да изключват определени 
неземеделски земи от директните 
плащания. В допълнение към 
критерии като интензивност, 
естество, продължителност и 
времетраене на неземеделските 
дейности, държавите членки и 
регионите следва да могат да 
изключват земите, които са част от 
неземеделска инфраструктура или 
които имат неземеделска функция.



AM\905018BG.doc 33/205 PE491.238v01-00

BG

Or. en

Изменение 145
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща 
се на управлението на плащания с 
малки размери, държавите членки 
следва като цяло да се въздържат от 
отпускането на директни плащания в 
случаите, когато сумата на 
плащането би била по-малка от 
100 EUR, или когато отговарящата 
на условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена 
помощ, е по-малка от един хектар. 
Въпреки това, тъй като 
структурите на селскостопанските 
сектори на държавите членки са 
изключително разнообразни и могат 
да се различават значително от 
средната структура на 
стопанствата в Съюза, на 
държавите членки следва да се 
разреши да прилагат минимални 
прагове, които да отразяват 
характерните особености на всяка 
една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони и малките острови в Егейско 
море, държавите членки следва да 
могат да решават дали в тези 
региони следва да се прилага някакъв 
минимален праг. Освен това 
държавите членки следва да имат 
свобода на избор относно 
прилагането на един от двата вида 
минимален праг, като отчитат 

заличава се
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особеностите на структурите на 
своите селскостопански сектори. 
Поради това, че на селскостопански 
производители с тъй наречените 
стопанства „без земя“, можеха да 
бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно. 
Следователно за такива 
селскостопански производители 
следва да се прилага минималната 
сума, съобразена с подпомагането. С 
цел да се гарантира еднакво 
третиране на селскостопанските 
производители, чиито директни 
плащания подлежат на постепенно 
въвеждане в България и Румъния, 
минималният праг следва да се 
основава на окончателния размер, 
който се отпуска в края на процеса на 
постепенно въвеждане.

Or. en

Изменение 146
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки 
размери, държавите членки следва като 
цяло да се въздържат от отпускането на 
директни плащания в случаите, когато 
сумата на плащането би била по-малка 
от 100 EUR, или когато отговарящата на 
условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена помощ, 
е по-малка от един хектар. Въпреки 
това, тъй като структурите на 
селскостопанските сектори на 
държавите членки са изключително 

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки 
размери, държавите членки следва като 
цяло да се въздържат от отпускането на 
директни плащания в случаите, когато 
сумата на плащането би била по-малка 
от 300 EUR, или когато отговарящата на 
условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена помощ, 
е по-малка от два хектара. Въпреки 
това, тъй като структурите на 
селскостопанските сектори на 
държавите членки са изключително 
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разнообразни и могат да се различават 
значително от средната структура на 
стопанствата в Съюза, на държавите
членки следва да се разреши да 
прилагат минимални прагове, които да 
отразяват характерните особености на 
всяка една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони и малките острови в Егейско 
море, държавите членки следва да могат 
да решават дали в тези региони следва 
да се прилага някакъв минимален праг. 
Освен това държавите членки следва да 
имат свобода на избор относно 
прилагането на един от двата вида 
минимален праг, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански сектори. Поради това, 
че на селскостопански производители с 
тъй наречените стопанства „без земя“, 
можеха да бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно. 
Следователно за такива 
селскостопански производители следва 
да се прилага минималната сума, 
съобразена с подпомагането. С цел да се 
гарантира еднакво третиране на 
селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат на 
постепенно въвеждане в България и 
Румъния, минималният праг следва да 
се основава на окончателния размер, 
който се отпуска в края на процеса на 
постепенно въвеждане.

разнообразни и могат да се различават 
значително от средната структура на 
стопанствата в Съюза, на държавите 
членки следва да се разреши да 
прилагат минимални прагове, които да 
отразяват характерните особености на 
всяка една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони и малките острови в Егейско 
море, държавите членки следва да могат 
да решават дали в тези региони следва 
да се прилага някакъв минимален праг. 
Освен това държавите членки следва да 
имат свобода на избор относно 
прилагането на един от двата вида 
минимален праг, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански сектори. Поради това, 
че на селскостопански производители с 
тъй наречените стопанства „без земя“, 
можеха да бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно. 
Следователно за такива 
селскостопански производители следва 
да се прилага минималната сума, 
съобразена с подпомагането. С цел да се 
гарантира еднакво третиране на 
селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат на 
постепенно въвеждане в България и 
Румъния, минималният праг следва да 
се основава на окончателния размер, 
който се отпуска в края на процеса на 
постепенно въвеждане.

Or. es

Изменение 147
Мария Габриел

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки 
размери, държавите членки следва като 
цяло да се въздържат от отпускането на 
директни плащания в случаите, когато 
сумата на плащането би била по-малка 
от 100 EUR, или когато отговарящата на 
условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена помощ, 
е по-малка от един хектар. Въпреки 
това, тъй като структурите на 
селскостопанските сектори на 
държавите членки са изключително 
разнообразни и могат да се различават 
значително от средната структура на 
стопанствата в Съюза, на държавите 
членки следва да се разреши да 
прилагат минимални прагове, които да 
отразяват характерните особености на 
всяка една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони и малките острови в Егейско 
море, държавите членки следва да могат 
да решават дали в тези региони следва 
да се прилага някакъв минимален праг. 
Освен това държавите членки следва да 
имат свобода на избор относно 
прилагането на един от двата вида 
минимален праг, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански сектори. Поради това, 
че на селскостопански производители с 
тъй наречените стопанства „без земя“, 
можеха да бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно. 
Следователно за такива 
селскостопански производители следва 
да се прилага минималната сума, 
съобразена с подпомагането. С цел да се 
гарантира еднакво третиране на 
селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат 

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки 
размери, държавите членки следва като 
цяло да се въздържат от отпускането на 
директни плащания в случаите, когато 
сумата на плащането би била по-малка 
от 100 EUR, или когато отговарящата на 
условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена помощ, 
е по-малка от един хектар. Въпреки 
това, тъй като структурите на 
селскостопанските сектори на 
държавите членки са изключително 
разнообразни и могат да се различават 
значително от средната структура на 
стопанствата в Съюза, на държавите 
членки следва да се разреши да 
прилагат минимални прагове, които да 
отразяват характерните особености на 
всяка една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони и малките острови в Егейско 
море, държавите членки следва да могат 
да решават дали в тези региони следва 
да се прилага някакъв минимален праг. 
Освен това държавите членки следва да 
имат свобода на избор относно 
прилагането на един от двата вида 
минимален праг, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански сектори. Поради това, 
че на селскостопански производители с 
тъй наречените стопанства „без земя“, 
можеха да бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно. 
Следователно за такива 
селскостопански производители следва 
да се прилага минималната сума, 
съобразена с подпомагането.
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на постепенно въвеждане в България 
и Румъния, минималният праг следва
да се основава на окончателния 
размер, който се отпуска в края на 
процеса на постепенно въвеждане.

Or. bg

Изменение 148
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки 
размери, държавите членки следва като 
цяло да се въздържат от отпускането на 
директни плащания в случаите, когато 
сумата на плащането би била по-малка 
от 100 EUR, или когато отговарящата на 
условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена помощ, 
е по-малка от един хектар. Въпреки 
това, тъй като структурите на 
селскостопанските сектори на 
държавите членки са изключително 
разнообразни и могат да се различават 
значително от средната структура на 
стопанствата в Съюза, на държавите 
членки следва да се разреши да 
прилагат минимални прагове, които да 
отразяват характерните особености на 
всяка една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони и малките острови в Егейско 
море, държавите членки следва да могат 
да решават дали в тези региони следва 
да се прилага някакъв минимален праг. 
Освен това държавите членки следва да 
имат свобода на избор относно 
прилагането на един от двата вида 

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки 
размери, държавите членки следва да се 
въздържат от отпускането на директни 
плащания в случаите, когато сумата на 
плащането би била по-малка от 
100 EUR, или когато отговарящата на 
условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена помощ, 
е по-малка от един хектар. Въпреки 
това, тъй като структурите на 
селскостопанските сектори на 
държавите членки са изключително 
разнообразни и могат да се различават 
значително от средната структура на 
стопанствата в Съюза, на държавите 
членки следва да се разреши да 
прилагат минимални прагове, които да 
отразяват характерните особености на 
всяка една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони и малките острови в Егейско 
море, държавите членки следва да могат 
да решават дали в тези региони следва 
да се прилага някакъв минимален праг. 
Освен това държавите членки следва да 
имат свобода на избор относно 
прилагането на един от двата вида 
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минимален праг, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански сектори. Поради това, 
че на селскостопански производители с 
тъй наречените стопанства „без земя“ 
можеха да бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно. 
Следователно за такива 
селскостопански производители следва 
да се прилага минималната сума, 
съобразена с подпомагането. С цел да се 
гарантира еднакво третиране на 
селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат на 
постепенно въвеждане в България и 
Румъния, минималният праг следва да 
се основава на окончателния размер, 
който се отпуска в края на процеса на 
постепенно въвеждане.

минимален праг, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански сектори. Поради това, 
че на селскостопански производители с 
тъй наречените стопанства „без земя“ 
можеха да бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно. 
Следователно за такива 
селскостопански производители следва 
да се прилага минималната сума, 
съобразена с подпомагането. С цел да се 
гарантира еднакво третиране на 
селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат на 
постепенно въвеждане в България и 
Румъния, минималният праг следва да 
се основава на окончателния размер, 
който се отпуска в края на процеса на 
постепенно въвеждане.

Or. en

Изменение 149
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Новата специфична схема за 
малките селскостопански 
производители признава важната 
роля на повече от три трети от 
европейските производители на 
храни, които работят на непълно 
работно време или на полупазари и в 
полупазарни стопанства; малкият 
размер на стопанството не е 
недостатък или отживял модел на 
европейското селско стопанство; то 
е реалност в много европейски 
държави членки и преимущество на 
устойчивото развитие на селските 
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райони и заетостта; поради това 
държавите членки допринасят 
конструктивно за ясното дефиниране 
на тези дребни селскостопански 
производители в техните държави и 
това, от което се нуждаят, за да 
реализират задоволителни приходи с 
подкрепата на ОСП;

Or. en

Изменение 150
Brian Simpson

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от 
мащаба, големите бенефициери не се 
нуждаят от същото равнище на 
единно подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът 
за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява в работата 
им при по-ниски равнища на единно 
подпомагане. Следователно би било 
справедливо да се въведе система за 
големи бенефициери, в която 
равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, 
за да се подобри разпределението на 
плащанията между 
селскостопанските производители. 
Тази система следва да взема предвид 
обаче броя на трудещите се на 
заплата, за да се избегнат 

заличава се
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несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой 
заети лица. Тези максимални равнища 
не следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, тъй като ползите, 
които целят те, биха могли да бъдат 
понижени в резултат на това. 
Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна 
на селскостопанските 
производители, които се стремят да 
избегнат последствията от нея. 
Постъпленията от намаляването и 
определянето на горна граница на 
плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват 
за финансиране на проекти със 
значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en

Обосновка

Предложената разпоредба е пречка пред повишената конкурентоспособност, тъй 
като стимулира разделянето на селскостопанските структури, като сигнализира, че 
структурното разширяването не е желателно и неизбежно води до нежелани 
последици за производителността на труда. Също така тя ще нанесе удар върху 
различните благотворителни организации, тъй като представлява инструмент за 
подпомагане на доходите, който не е правилно насочен според необходимостта. Нещо 
повече, тя би наложила допълнителна административна тежест и би 
представлявала проблем по отношение на принципа на равнопоставеност на 
бенефициерите.
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Изменение 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от 
мащаба, големите бенефициери не се 
нуждаят от същото равнище на 
единно подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът 
за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява в работата 
им при по-ниски равнища на единно 
подпомагане. Следователно би било 
справедливо да се въведе система за 
големи бенефициери, в която 
равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, 
за да се подобри разпределението на 
плащанията между 
селскостопанските производители. 
Тази система следва да взема предвид 
обаче броя на трудещите се на 
заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой 
заети лица. Тези максимални равнища 
не следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, тъй като ползите, 
които целят те, биха могли да бъдат 
понижени в резултат на това. 
Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна 

заличава се
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на селскостопанските 
производители, които се стремят да 
избегнат последствията от нея. 
Постъпленията от намаляването и 
определянето на горна граница на 
плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват 
за финансиране на проекти със 
значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en

Изменение 152
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от 
мащаба, големите бенефициери не се 
нуждаят от същото равнище на 
единно подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът 
за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява в работата 
им при по-ниски равнища на единно 
подпомагане. Следователно би било 
справедливо да се въведе система за 

заличава се
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големи бенефициери, в която 
равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, 
за да се подобри разпределението на 
плащанията между 
селскостопанските производители. 
Тази система следва да взема предвид 
обаче броя на трудещите се на 
заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой 
заети лица. Тези максимални равнища 
не следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, тъй като ползите, 
които целят те, биха могли да бъдат 
понижени в резултат на това. 
Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна 
на селскостопанските 
производители, които се стремят да 
избегнат последствията от нея. 
Постъпленията от намаляването и 
определянето на горна граница на 
плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват 
за финансиране на проекти със 
значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en

Изменение 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от 
мащаба, големите бенефициери не се 
нуждаят от същото равнище на 
единно подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът 
за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява в работата 
им при по-ниски равнища на единно 
подпомагане. Следователно би било 
справедливо да се въведе система за 
големи бенефициери, в която 
равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, 
за да се подобри разпределението на 
плащанията между 
селскостопанските производители. 
Тази система следва да взема предвид 
обаче броя на трудещите се на 
заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой 
заети лица. Тези максимални равнища 
не следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, тъй като ползите, 
които целят те, биха могли да бъдат 
понижени в резултат на това. 
Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна 
на селскостопанските 
производители, които се стремят да 

заличава се
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избегнат последствията от нея. 
Постъпленията от намаляването и 
определянето на горна граница на 
плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват 
за финансиране на проекти със 
значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en

Изменение 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от 
мащаба, големите бенефициери не се 
нуждаят от същото равнище на 
единно подпомагане, за да се постигне
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът 
за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява в работата 
им при по-ниски равнища на единно 
подпомагане. Следователно би било 
справедливо да се въведе система за 

заличава се
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големи бенефициери, в която 
равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, 
за да се подобри разпределението на 
плащанията между 
селскостопанските производители. 
Тази система следва да взема предвид 
обаче броя на трудещите се на 
заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой 
заети лица. Тези максимални равнища 
не следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, тъй като ползите, 
които целят те, биха могли да бъдат 
понижени в резултат на това. 
Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна 
на селскостопанските 
производители, които се стремят да 
избегнат последствията от нея. 
Постъпленията от намаляването и 
определянето на горна граница на 
плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват 
за финансиране на проекти със 
значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en

Изменение 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери 
ги улеснява в работата им при по-
ниски равнища на единно 
подпомагане. Следователно би било 
справедливо да се въведе система за 
големи бенефициери, в която 
равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, 
за да се подобри разпределението на 
плащанията между 
селскостопанските производители. 
Тази система следва да взема предвид
обаче броя на трудещите се на 
заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой 
заети лица. Тези максимални равнища
не следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, тъй като ползите, 
които целят те, биха могли да бъдат 
понижени в резултат на това.
Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна 
на селскостопанските 
производители, които се стремят да 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира основно с отпускане на 
плащания, свързани с размера на 
стопанството. Благодарение на 
икономии от мащаба, големите 
бенефициери не винаги се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно ограничената цел за 
подпомагане на доходите. Тяхната 
отговаряща на условията площ обаче 
трябва да отговаря на разпоредбите 
за кръстосано спазване и на 
съответните разпоредби относно 
опазването на околната среда и 
големите стопанства са склонни да 
предоставят по-голям принос към 
общата цел за постигане на 
продоволствена сигурност. В 
допълнение, те често участват в 
иновации, необходими за постигането 
както на подобрена продоволствена 
сигурност, така и на устойчивост.
Следователно е неуместно да се 
намали подпомагането на подобни 
стопанства. Всяко намаляване на 
плащанията за големите стопанства 
следва да взема предвид активното 
участие в иновации или 
агроекологични дейности, които 
могат да донесат ползи както по 
отношение на постигането на 
целите за осигуряване на 
продоволствена сигурност, така и за 
постигането на екологичните цели. 
Всяко намаляване на плащанията не 
следва да облагодетелства по-малко 
ефективните стопанства в ущърб на 
по-ефективните. Всички 
постъпления от намаляването на 
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избегнат последствията от нея. 
Постъпленията от намаляването и 
определянето на горна граница на 
плащанията за големите бенефициери 
следва да остават за държавите членки, 
в които са генерирани, и следва да се 
използват за финансиране на проекти 
със значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
[RDR].

плащанията за големите бенефициери 
следва да остават за държавите членки, 
в които са генерирани, и следва да се 
използват за финансиране на проекти 
със значителен принос за иновациите
или за агроекологичните схеми
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
[RDR].

Or. en

Изменение 156
James Nicholson

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери 
ги улеснява в работата им при по-
ниски равнища на единно 
подпомагане. Следователно би било 
справедливо да се въведе система за 
големи бенефициери, в която 
равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира основно с отпускане на 
плащания, свързани с размера на 
стопанството. Благодарение на 
икономии от мащаба, големите 
бенефициери не винаги се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно ограничената цел за 
подпомагане на доходите. Тяхната 
отговаряща на условията площ обаче 
трябва да отговаря на разпоредбите 
за кръстосано спазване и на 
съответните разпоредби относно 
опазването на околната среда и 
големите стопанства са склонни да 
предоставят по-голям принос към 
общата цел за постигане на 
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сметка да се определи горна граница, 
за да се подобри разпределението на 
плащанията между 
селскостопанските производители.
Тази система следва да взема предвид 
обаче броя на трудещите се на заплата, 
за да се избегнат несъразмерните 
въздействия върху големи стопанства с 
голям брой заети лица. Тези 
максимални равнища не следва да се 
прилагат за плащания, отпуснати за 
селскостопански практики от полза 
за климата и околната среда, тъй 
като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат 
на това. Горната граница би могла да 
бъде ефективна, ако държавите 
членки установят определени 
критерии за избягване на злоупотреби 
от страна на селскостопанските 
производители, които се стремят да 
избегнат последствията от нея.
Постъпленията от намаляването и 
определянето на горна граница на
плащанията за големите бенефициери 
следва да остават за държавите членки, 
в които са генерирани, и следва да се 
използват за финансиране на проекти 
със значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
[RDR].

продоволствена сигурност.
Следователно би било справедливо да 
продължи да се използва 
съществуващата система за 
прогресивно намаляване на 
подпомагането чрез ограничена 
дегресивна модулация за 
стопанствата над определен размер. 
Тази система следва да взема предвид 
обаче броя на трудещите се на заплата, 
за да се избегнат несъразмерните 
въздействия върху големи стопанства с 
голям брой заети лица. Постъпленията 
от прогресивната модулация, 
приложена върху големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите или за 
агроекологичните схеми съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en

Изменение 157
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Нито пък се прилага горна 
граница по отношение на 
кооперативите или другите
юридически лица, които обединяват 
няколко бенефициери на директни 
плащания и които получават и 
насочват плащанията преди да ги 
разпределят изцяло на членовете си. 
Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
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финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки или, когато е 
приложимо, за административните 
области в съответствие с член 20 от 
настоящия регламент, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите и дейностите, 
които да насърчат създаването на 
работни места или включването на 
млади хора в сектора на селското 
стопанство съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

Or. es

Обосновка

Не следва да се санкционират организациите, които обединяват професионалисти от 
сектора, защото получаваната по този начин помощ от тях не се натрупва в ръцете 
на малко хора, както се случва в съществуващата практика, стремяща се да 
предотврати това, като счита, че тези сдружения на селскостопански 
производители се образуват с цел по-ефективно използване на средствата по ОСП и 
по-добро изпълнение на нейните цели. От друга страна и в съответствие с принципа 
на субсидиарност трябва да се предвиди регионалното приложение в съответствие с 
член 20 от регламента. Средствата по линия на ОСП следва да се използват както за 
иновации, така и за създаване на работни места, за включване на млади хора в 
първичния сектор и в крайна сметка с оглед на приемствеността в съответствие с 
принципите на стратегията на ЕС до 2020 г.

Изменение 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Съображение 15



PE491.238v01-00 52/205 AM\905018BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Нито пък се прилага горна 
граница по отношение на 
кооперативите или другите
юридически лица, които обединяват 
няколко бенефициери на директни 
плащания и които получават и 
насочват плащанията преди да ги 
разпределят изцяло на членовете си.
Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
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финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки или за регионите, в 
които са генерирани, и следва да се 
използват успешно за финансиране на 
проекти със значителен принос за 
иновациите или други мерки съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR], или в 
рамките на първия стълб като 
директни плащания или обвързано с 
тях подпомагане съгласно настоящия 
регламент.

Or. es

Изменение 159
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
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равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Нито пък следва да се прилага 
горна граница по отношение на 
кооперативите и другите юридически 
лица, чиито членове управляват 
съвместно земеделско стопанство, 
или които обединяват няколко 
бенефициери на директни плащания и 
които получават и насочват 
помощите преди да бъдат 
разпределени изцяло на членовете им. 
Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
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селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

Or. de

Обосновка

При прилагането на горната граница трябва да се избягва ситуацията, при която 
организации като кооперативи, преди всичко такива на равнището на 
селскостопанското производство, групи селскостопански производители или 
кооперации за използване на земеделско оборудване (КИЗО) са подложени на 
намаления. С оглед на по-нататъшното подобряване на конкурентното положение на 
селското стопанство значението на кооперативните системи за селскостопанска 
дейност нараства. Те не трябва да се подлагат на дискриминация.

Изменение 160
Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
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се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. По отношение на 
кооперативите и другите юридически 
лица, чиито членове управляват 
съвместно земеделско стопанство, 
или които обединяват няколко 
селскостопански производители и 
които получават директни плащания 
или помощи, тази горна граница не 
следва да се прилага. Горната граница 
би могла да бъде ефективна, ако 
държавите членки установят определени 
критерии за избягване на злоупотреби 
от страна на селскостопанските 
производители, които се стремят да 
избегнат последствията от нея. 
Постъпленията от намаляването и 
определянето на горна граница на 
плащанията за големите бенефициери 
следва да остават за държавите членки, 
в които са генерирани, и следва да се 
използват за финансиране на проекти 
със значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета от
[…] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
[RDR].

Or. de

Обосновка

Значението на кооперативните системи за селскостопанска дейност нараства, те не 
трябва да се подлагат на дискриминация.
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Изменение 161
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна 
на селскостопанските 
производители, които се стремят да 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят критерии, които им 
позволяват да инвестират в 
устойчиви селскостопански системи, 
включително определените съгласно 
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избегнат последствията от нея. 
Постъпленията от намаляването и 
определянето на горна граница на 
плащанията за големите бенефициери 
следва да остават за държавите членки, 
в които са генерирани, и следва да се 
използват за финансиране на проекти 
със значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
[RDR].

мерките за „екологизиране“ на 
настоящия регламент и/или които 
водят до увеличаване на заетостта. 
Постъпленията от намаляването и 
определянето на горна граница на 
плащанията за големите бенефициери 
следва да остават за държавите членки, 
в които са генерирани, и следва да се 
използват за финансиране на проекти 
със значителен принос за иновациите и
прехода към устойчиви системи за 
производство и повишаване на 
заетостта съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en

Изменение 162
Мария Габриел

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане.
Следователно би било справедливо да се 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба,
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото ниво на единно подпомагане, за 
да се постигне ефективно целта за 
подпомагане на доходите. Освен това, 
потенциалът за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява в работата им 
при по-ниски нива на единно 
подпомагане. Следователно би било 
справедливо да се въведе система за 
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въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със 
значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

големи бенефициери, в която нивото на 
подпомагане постепенно да се понижава 
и в крайна сметка да се определи горна 
граница, за да се подобри 
разпределението на плащанията между 
селскостопанските производители. Тази 
система следва да взема предвид обаче 
броя на трудещите се на заплата, за да 
се избегнат несъразмерните въздействия 
върху големи стопанства с голям брой 
заети лица. Тези максимални нива не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на интензивните 
сектори, животновъдството и 
секторите, за които субсидиите 
могат да бъдат обвързани с 
производството, които осигуряват 
заетост и на които липсва 
алтернатива.

Or. bg

Изменение 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани.
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финансиране на проекти със 
значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en

Изменение 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
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големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със 
значителен принос за иновациите 
съгласно Регламент (ЕС) № […] на
Европейския парламент и на Съвета 
от […] относно подпомагането на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на публични механизми 
за постигане на стабилни и
доходоносни цени в селското 
стопанство.

Or. es

Изменение 165
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
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големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от … относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от … относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR]. Така 
държавите членки ще разполагат с 
възможност да разпределят 
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получените от определянето на горна 
граница суми на големите 
бенефициери, към които тази граница 
е била приложена, за да могат те да 
ги инвестират в иновации.

Or. fr

Изменение 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на 
трудещите се на заплата, за да се 
избегнат несъразмерните въздействия 
върху големи стопанства с голям брой 
заети лица. Тези максимални равнища 
не следва да се прилагат за плащания, 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче заетите с 
трудова дейност, включително 
заплатите и разходите за 
изпълнителя, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
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отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en

Изменение 167
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 

(15) Разпределянето на директното 
подпомагане на доходите сред 
селскостопанските производители се 
характеризира с отпускане на голямо 
количество плащания на сравнително 
малък брой големи бенефициери. 
Благодарение на икономии от мащаба, 
големите бенефициери не се нуждаят от 
същото равнище на единно 
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подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

подпомагане, за да се постигне 
ефективно целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на единно подпомагане. 
Следователно би било справедливо да се 
въведе система за големи бенефициери, 
в която равнището на подпомагане 
постепенно да се понижава и в крайна 
сметка да се определи горна граница, за 
да се подобри разпределението на 
плащанията между селскостопанските 
производители. Тази система следва да 
взема предвид обаче броя на трудещите 
се на заплата, за да се избегнат 
несъразмерните въздействия върху 
големи стопанства с голям брой заети 
лица. Тези максимални равнища не 
следва да се прилагат за плащания, 
отпуснати за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
тъй като ползите, които целят те, биха 
могли да бъдат понижени в резултат на 
това. Горната граница би могла да бъде 
ефективна, ако държавите членки 
установят определени критерии за 
избягване на злоупотреби от страна на 
селскостопанските производители, 
които се стремят да избегнат 
последствията от нея. Постъпленията от 
намаляването и определянето на горна 
граница на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за 
държавите членки, в които са 
генерирани, и следва да се използват за 
финансиране на проекти със значителен 
принос за иновациите и за развитието 
на селските райони съгласно 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагането на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en
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Изменение 168
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Въвеждането на конверсия и на 
горна граница за плащанията на 
селскостопанските производители 
трябва да следва не само принципа на 
недискриминация между държавите 
членки и селскостопанските 
производители; то следва също така 
да реши дългогодишния проблем с 
изключителния дисбаланс между 
селските райони в благоприятно и 
неблагоприятно положение и 
тяхното население; 20 % от 
селскостопанските производители 
все още получават повече от 80 % от 
директните плащания, в резултат на 
което техния растеж винаги 
предполага нарастващ брой на 
отказалите се дребни стопанства, 
последван от бързо обезлюдяване на 
селските райони; плащанията между 
старите и новите държави членки 
също остават изключително 
небалансирани, което носи още повече 
загуби; поради това е необходимо 
подобряване на условията и 
разпределението на директните 
плащания, както и подпомагане на 
развитието на селските райони, така 
че селскостопанските производители 
да си сътрудничат по-добре в 
развитието на своята стопанска 
дейност, а програмите за развитие на 
селските райони да осигурят 
инфраструктура, която насърчава 
обновяването на поколенията в 
селското стопанство и 
процъфтяващите икономики в 
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селските райони;

Or. en

Изменение 169
Brian Simpson

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел улесняване на прилагането 
на горната граница, по-специално по 
отношение на процедурите за 
предоставяне на директни плащания 
на селскостопанските производители 
и на съответното прехвърляне на 
средства към развитието на селските 
райони, следва да се определят нетни 
тавани за всяка държава членка, за да 
се ограничат плащанията за 
селскостопанските производители 
след прилагането на горната граница. 
С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
подпомагането по ОСП, отпускано в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета 
от 30 януари 2006 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените 
райони на Съюза и 
Регламент (ЕО) № 1405/2006 на 
Съвета от 18 септември 2006 г. 
относно приемането на специфични 
мерки в областта на земеделието по 
отношение на малките острови в 
Егейско море и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и 
фактът, че тези директни плащания 
не подлежат на определяне на горна 
граница, нетният таван за 
въпросните държави членки не следва 
да включва тези директни плащания.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Предложената разпоредба е пречка пред повишената конкурентоспособност, тъй 
като стимулира разделянето на селскостопанските структури, като сигнализира, че 
структурното разширяването не е желателно и неизбежно води до нежелани 
последици за производителността на труда. Също така тя ще нанесе удар върху 
различните благотворителни организации, тъй като представлява инструмент за 
подпомагане на доходите, който не е правилно насочен според необходимостта. Нещо 
повече, тя би наложила допълнителна административна тежест и би 
представлявала проблем по отношение на принципа на равнопоставеност на 
бенефициерите.

Изменение 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел улесняване на прилагането 
на горната граница, по-специално по 
отношение на процедурите за 
предоставяне на директни плащания 
на селскостопанските производители 
и на съответното прехвърляне на 
средства към развитието на селските 
райони, следва да се определят нетни 
тавани за всяка държава членка, за да 
се ограничат плащанията за 
селскостопанските производители 
след прилагането на горната граница. 
С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
подпомагането по ОСП, отпускано в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета 
от 30 януари 2006 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените 
райони на Съюза и 
Регламент (ЕО) № 1405/2006 на 
Съвета от 18 септември 2006 г. 
относно приемането на специфични 

заличава се
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мерки в областта на земеделието по 
отношение на малките острови в 
Егейско море и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и 
фактът, че тези директни плащания 
не подлежат на определяне на горна 
граница, нетният таван за 
въпросните държави членки не следва 
да включва тези директни плащания.

Or. en

Изменение 171
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел улесняване на прилагането 
на горната граница, по-специално по 
отношение на процедурите за 
предоставяне на директни плащания 
на селскостопанските производители 
и на съответното прехвърляне на 
средства към развитието на селските 
райони, следва да се определят нетни 
тавани за всяка държава членка, за да 
се ограничат плащанията за 
селскостопанските производители 
след прилагането на горната граница. 
С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
подпомагането по ОСП, отпускано в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета 
от 30 януари 2006 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените 
райони на Съюза и 
Регламент (ЕО) № 1405/2006 на 
Съвета от 18 септември 2006 г. 
относно приемането на специфични 
мерки в областта на земеделието по 
отношение на малките острови в 

заличава се
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Егейско море и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и 
фактът, че тези директни плащания 
не подлежат на определяне на горна 
граница, нетният таван за 
въпросните държави членки не следва 
да включва тези директни плащания.

Or. en

Изменение 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел улесняване на прилагането 
на горната граница, по-специално по 
отношение на процедурите за 
предоставяне на директни плащания 
на селскостопанските производители 
и на съответното прехвърляне на 
средства към развитието на селските 
райони, следва да се определят нетни 
тавани за всяка държава членка, за да 
се ограничат плащанията за 
селскостопанските производители 
след прилагането на горната граница. 
С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
подпомагането по ОСП, отпускано в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета 
от 30 януари 2006 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените 
райони на Съюза и 
Регламент (ЕО) № 1405/2006 на 
Съвета от 18 септември 2006 г. 
относно приемането на специфични 
мерки в областта на земеделието по 
отношение на малките острови в 
Егейско море и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и 

заличава се
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фактът, че тези директни плащания 
не подлежат на определяне на горна 
граница, нетният таван за 
въпросните държави членки не следва 
да включва тези директни плащания.

Or. en

Изменение 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел улесняване на прилагането 
на горната граница, по-специално по 
отношение на процедурите за 
предоставяне на директни плащания 
на селскостопанските производители 
и на съответното прехвърляне на 
средства към развитието на селските 
райони, следва да се определят нетни 
тавани за всяка държава членка, за да 
се ограничат плащанията за 
селскостопанските производители 
след прилагането на горната граница. 
С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
подпомагането по ОСП, отпускано в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета 
от 30 януари 2006 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените 
райони на Съюза и 
Регламент (ЕО) № 1405/2006 на 
Съвета от 18 септември 2006 г. 
относно приемането на специфични 
мерки в областта на земеделието по 
отношение на малките острови в 
Егейско море и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и 

заличава се
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фактът, че тези директни плащания 
не подлежат на определяне на горна 
граница, нетният таван за 
въпросните държави членки не следва 
да включва тези директни плащания.

Or. en

Изменение 174
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Устойчивото развитие на 
селските райони следва да се смята за 
приоритет при разпределянето на 
средствата, предназначени за 
Общата селскостопанска политика. 
Следователно на държавите членки 
следва да бъде позволено да 
прехвърлят до 20 % от годишния си 
национален таван за календарните
години 2014—2019 като 
допълнително подпомагане към 
средствата за програмите за 
развитие на селските райони, 
финансирани по ЕЗФРСР. 
Допълнителното подпомагане за 
тази цел може да дойде и от 
неизползваните плащания за райони с 
природни ограничения и от 
неизползваните плащания за 
селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната 
среда.

Or. pl

Изменение 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
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Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За да оцени новата ОСП, до края 
на 2017 г. Комисията следва да 
направи преглед на реформите и на 
въздействието им върху околната 
среда и селскостопанската 
продукция.

Or. en

Изменение 176
Мария Габриел

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Селскостопанските производители 
от държавите членки, които са се 
присъединили към Европейския съюз на 
или след 1 май 2004 г., получават 
директни плащания, като се следва 
механизма за постепенното им 
въвеждане, предвиден в съответния Акт 
за присъединяване. За България и 
Румъния този механизъм все още ще
бъде в сила през 2014 г. и 2015 г. Освен 
това на въпросните държави членки 
беше дадена възможност да 
отпускат допълнителни национални 
директни плащания. Следва да бъде 
запазена възможността за отпускане
на такива плащания за България и 
Румъния, докато приключи 
постепенното въвеждане.

(19) Селскостопанските производители 
от държавите членки, които са се 
присъединили към Европейския съюз на 
или след 1 май 2004 г., получават 
директни плащания, като се следва 
механизма за постепенното им 
въвеждане, предвиден в съответния Акт 
за присъединяване. За България и 
Румъния този механизъм следва да бъде 
преразгледан през 2014 г. и 2015 г. в 
съответствие с целта за справедливо 
разпределение на директните
плащания между отделните страни 
членки.

Or. bg
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Изменение 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантира по-доброто 
разпределение на подпомагането по 
отношение на селскостопанската 
земя в Съюза, включително в онези 
държави членки, които са приложили 
схемата за единно плащане на площ, 
установена съгласно 
Регламент (ЕО) № 73/2009, нова схема 
на основно плащане следва да замени 
схемата на единно плащане, установена 
съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 
на Съвета от 29 септември 2003 г. 
относно установяване на общи правила 
за схеми за директно подпомагане в 
рамките на Общата селскостопанска 
политика и за установяване на някои 
схеми за подпомагане на 
селскостопански производители и 
продължена съгласно 
Регламент (ЕО) № 73/2009, която 
комбинира съществуващите преди това 
механизми за подпомагане в единна 
схема на отделени от производството 
директни плащания. Подобна промяна 
следва да доведе до изтичане на 
правата на плащане, които са 
получени по споменатите 
регламенти и разпределението на 
нови такива, които отново ще бъдат 
основани на броя отговарящи на 
условията хектари, които са на 
разположение на селскостопанските 
производители през първата година 
на прилагане на схемата.

(20) С цел да се гарантира по-доброто 
разпределение на подпомагането в 
Съюза, нова схема на основно плащане 
следва да замени схемата на единно 
плащане, установена съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета 
от 29 септември 2003 г. относно 
установяване на общи правила за схеми 
за директно подпомагане в рамките на 
Общата селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на селскостопански 
производители и продължена съгласно 
Регламент (ЕО) № 73/2009, която 
комбинира съществуващите преди това 
механизми за подпомагане в единна 
схема на отделени от производството 
директни плащания. Държавите 
членки следва да променят своите 
съществуващи системи за 
подпомагане в съответствие с този 
регламент без непременно премахване 
на настоящите модели на директни 
плащания.

Or. en
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Изменение 178
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантира по-доброто 
разпределение на подпомагането по 
отношение на селскостопанската земя в 
Съюза, включително в онези държави 
членки, които са приложили схемата за 
единно плащане на площ, установена 
съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009, 
нова схема на основно плащане следва 
да замени схемата на единно плащане, 
установена съгласно 
Регламент (ЕО) №1782/2003 на Съвета 
от 29 септември 2003 г. относно 
установяване на общи правила за схеми 
за директно подпомагане в рамките на 
Общата селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на селскостопански 
производители18 и продължена съгласно 
Регламент (ЕО) № 73/2009, която 
комбинира съществуващите преди това 
механизми за подпомагане в единна 
схема на отделени от производството 
директни плащания. Горната промяна 
следва да доведе до изтичане на правата 
на плащане, които са получени по 
споменатите регламенти и 
разпределението на нови такива, които 
отново ще бъдат базирани на броя 
отговарящи на условията хектари, които 
са на разположение на 
селскостопанските производители през 
първата година на прилагане на схемата.

(20) С цел да се гарантира по-доброто 
разпределение на подпомагането по 
отношение на селскостопанската земя в 
Съюза, включително в онези държави 
членки, които са приложили схемата за 
единно плащане на площ, установена 
съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009, 
нова схема на основно плащане следва 
да замени схемата на единно плащане, 
установена съгласно 
Регламент (ЕО) №1782/2003 на Съвета 
от 29 септември 2003 г. относно 
установяване на общи правила за схеми 
за директно подпомагане в рамките на 
Общата селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на селскостопански 
производители18 и продължена съгласно 
Регламент (ЕО) № 73/2009, която 
комбинира съществуващите преди това 
механизми за подпомагане в единна 
схема на отделени от производството 
директни плащания. Необходимо е
горната промяна да доведе до изтичане 
на правата на плащане, които са 
получени по споменатите регламенти и 
разпределението на нови такива, които 
отново ще бъдат базирани на броя 
отговарящи на условията хектари, които 
са на разположение на 
селскостопанските производители през 
първата година на прилагане на схемата.

Or. de

Обосновка

С влизането в сила на настоящия регламент държавите членки наложително ще 
трябва да направят ново разпределение на правата на плащане. По този начин се 
гарантират равни възможности за участниците с права на плащане и новонавлизащи 
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в системата участници.

Изменение 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар
следва да бъдат коригирани постепенно.
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито 
директни плащания са под 90 % от 
средната стойност за ЕС, намалят с 
една трета разликата между
директните плащания и тези 90 % от 
средната стойност за ЕС. Това 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено по 
един по-справедлив начин, като се 
намали връзката с историческите 
референтни данни и с оглед на общия 
контекст на бюджета на Съюза. С цел да 
се гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар би 
следвало да бъдат коригирани 
постепенно. Преразпределянето на
директните плащания би следвало да се
извършва в съответствие с основните 
принципи на стратегията „Европа 
2020“, обръщайки внимания на 
необходимостта ресурсите на 
Общността да бъдат използвани за 
икономически растеж. В този смисъл 
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сближаване следва да се финансира 
пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза. Освен 
това всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, 
на държавите членки, които са 
използвали схемата за единно 
плащане и по-специално 
историческия модел, следва да се даде 
възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, 
когато изчисляват стойността на
правата на плащане през първата 
година на прилагане на новата схема. 
При обсъжданията относно 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода, започващ през 
2021 г., дебатът следва да се насочи 
също така към целта за пълно 
сближаване посредством еднакво 
разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

преразпределението би следвало да се 
извършва по правилни, обективни и 
недискриминиращи критерии като 
стойността на земеделската 
продукция, добавената стойност, 
работата и покупателната 
способност. Освен това всички права 
на плащане, които се активират през
2022 г. в дадена държава членка или 
регион следва да се доближат до или 
да достигнат еднаква единична 
стойност вследствие на сближаване към 
тази стойност, което следва да се 
осъществи през преходния период 
посредством линейни стъпки. С цел да 
бъдат избегнати обаче неблагоприятни 
финансови последици за
производствените сектори, държавите 
членки могат да запазят елемент на
диференциране по отношение на
директното подпомагане, за да се 
вземат предвид различните 
предназначения на земята.

Or. it

Изменение 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 

(21) Директното подпомагане на 
доходите следва да бъде разделено по 
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схемата за единно плащане и 
последващия период за 
приспособяване на 
селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни 
индивидуални разлики в равнището на 
подпомагане на хектар в резултат на 
използването на исторически 
референтни данни. Следователно 
директното подпомагане на доходите 
следва да бъде разделено между 
държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, 
което следва да се осъществи през 
преходния период посредством 
линейни стъпки. С цел да бъдат 
избегнати обаче неблагоприятни 
финансови последици за 
селскостопанските производители, 

един по-справедлив начин, като се 
намали връзката с историческите 
референтни данни и с оглед на общия 
контекст на бюджета на Съюза. С цел да
се гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза.
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на държавите членки, които са 
използвали схемата за единно 
плащане и по-специално 
историческия модел, следва да се даде 
възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, 
когато изчисляват стойността на 
правата на плащане през първата 
година на прилагане на новата схема. 
При обсъжданията относно 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода, започващ през 
2021 г., дебатът следва да се насочи 
също така към целта за пълно 
сближаване посредством еднакво 
разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. en

Изменение 181
Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено по 
един по-справедлив начин, като 
постепенно се намали връзката с 
историческите референтни данни и с 
оглед на общия контекст на бюджета на 
Съюза. С цел да се гарантира по-
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гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито 
директни плащания са под 90 % от 
средната стойност за ЕС, намалят с 
една трета разликата между 
директните плащания и тези 90 % от 
средната стойност за ЕС. Това 
сближаване следва да се финансира 
пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза. 
Освен това всички права на плащане, 
които се активират през 2019 г. в дадена 
държава членка или регион, следва да 
имат еднаква единична стойност
вследствие на сближаване към тази 
стойност, което следва да се осъществи 
през преходния период посредством 
линейни стъпки. С цел да бъдат 
избегнати обаче неблагоприятни 
финансови последици за 
селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да 
вземат предвид исторически фактори, 
когато изчисляват стойността на правата 
на плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., 
дебатът следва да се насочи също 
така към целта за пълно сближаване 
посредством еднакво разпределение на 
директното подпомагане в 
Европейския съюз през посочения 

справедливо разпределение на 
директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Всички права на плащане, 
които се активират през 2019 г. в дадена 
държава членка или регион, следва да 
бъдат насочени към еднаква единична 
стойност вследствие на сближаване към 
тази стойност, което следва да се 
осъществи поетапно през гъвкав 
преходен период. С цел да бъдат 
избегнати неблагоприятни финансови 
последици за селскостопанските 
производители, на държавите членки, 
които са използвали схемата за единно 
плащане и по-специално историческия 
модел, следва да се даде възможност да 
вземат предвид исторически фактори, 
когато изчисляват стойността на правата 
на плащане. Държавите членки могат 
също така да ограничат 
намаляването на основните 
плащания на стопанствата, 
произтичащо от поетапното 
преустановяване на използването на 
историческия модел.
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период.

Or. en

Изменение 182
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно.
Това ще се постигне като за периода
всички държави членки, чиито 
директни плащания са под 90 % от 
средната стойност за ЕС, намалят с 
една трета разликата между 
директните плащания и тези 90 % от 
средната стойност за ЕС. Това 
сближаване следва да се финансира 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да се 
доближат до или да достигнат
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи поетапно през 
преходния период. С цел да бъдат 
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пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза. 
Освен това всички права на плащане, 
които се активират през 2019 г. в дадена 
държава членка или регион, следва да
имат еднаква единична стойност 
вследствие на сближаване към тази 
стойност, което следва да се осъществи 
през преходния период посредством 
линейни стъпки. С цел да бъдат 
избегнати обаче неблагоприятни 
финансови последици за 
селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да 
вземат предвид исторически фактори, 
когато изчисляват стойността на правата 
на плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., 
дебатът следва да се насочи също така
към целта за пълно сближаване 
посредством еднакво разпределение на 
директното подпомагане в 
Европейския съюз през посочения 
период.

избегнати обаче неблагоприятни 
финансови последици за 
селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност да вземат 
предвид исторически и други фактори,
както е договорено с Комисията,
когато изчисляват стойността на правата 
на плащане. Държавите членки могат
също така да ограничат намаляването 
на основните плащания на 
стопанствата, произтичащо от 
преустановяване използването на 
историческия модел.

Or. en

Изменение 183
Valdemar Tomaševski

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
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на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Това ще се постигне като 
за периода всички държави членки, 
чиито директни плащания са под 
90 % от средната стойност за ЕС, 
намалят с една трета разликата 
между директните плащания и тези 
90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност 
за Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, 
което следва да се осъществи през 
преходния период посредством 
линейни стъпки. С цел да бъдат 
избегнати обаче неблагоприятни 
финансови последици за 
селскостопанските производители, 
на държавите членки, които са 
използвали схемата за единно 
плащане и по-специално 
историческия модел, следва да се даде 

на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. В интерес на 
справедливото разпределение на 
директните плащания в целия ЕС 
следва да бъде въведена схема за 
единно плащане, която води до 
определено ниво на преразпределение 
на средствата, като всяка държава 
членка получава най-малко 90 % от 
средното за директните плащания в 
ЕС и никоя държава членка не 
получава повече от 110 % от 
средното за директните плащания. 
Следва да бъде приложена нова 
система за директни плащания, 
чието условие е преходният период да 
бъде подходящо по-кратък, но да 
приключва най-късно до 2015 г. за 
онези държави членки, които 
получават директни плащания под 
средната стойност за ЕС през 
текущия период на финансиране. 



AM\905018BG.doc 85/205 PE491.238v01-00

BG

възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, 
когато изчисляват стойността на 
правата на плащане през първата 
година на прилагане на новата схема.
При обсъжданията относно 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода, започващ през 
2021 г., дебатът следва да се насочи
също така към целта за пълно 
сближаване посредством еднакво 
разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. pl

Изменение 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
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подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието ниво на 
директните плащания е под 90 % от 
средната стойност, следва да намалят с
една трета разликата между 
настоящото им ниво и това ниво. Това 
сближаване следва да се финансира 
пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза. Освен 
това всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат 
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието настоящо 
ниво на директните плащания на 
хектар e под 80 % от средната стойност 
за ЕС, следва да намалят разликата 
между настоящото им ниво и това ниво. 
Държавите членки, чието ниво на 
директните плащания е над 80 %, но 
под средната стойност за ЕС, следва 
да намалят тази разлика с 10 %. Това 
сближаване следва да се финансира 
пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза.
Въпреки това, максималното ниво на 
директните плащания на хектар в 
държавите членки не следва да 
надвишава 120 % от средната 
стойност за ЕС. Освен това всички 
права на плащане, които се активират 
през 2019 г. в дадена държава членка 
или регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
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еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. en

Изменение 185
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието ниво на 
директните плащания е под 90 % от
средната стойност, следва да намалят с
една трета разликата между 
настоящото им ниво и това ниво. 
Това сближаване следва да се 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо и равномерно
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, но също така се 
има предвид, че всички европейски 
селскостопански производители 
работят на единния пазар и най-вече 
на единния пазар на труда, равнищата 
на директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно.
За да се избегне допълнително 
нарушаване на конкуренцията, която 
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финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

има социални последици за редица 
държави членки, особено за 
балтийските държави, като се 
вземат предвид не само интересите 
на селскостопанските 
производители, но и нуждите на 
потребителите и на обществото 
като цяло. Държавите членки, чието
настоящо ниво на директните 
плащания на хектар e под 90 % от 
средната стойност за ЕС, следва да 
намалят разликата между 
настоящото им ниво и това ниво в 
началото на финансовия период 
2014—2020 г. Държавите членки, 
чието ниво на директните плащания
е над 90 %, но под средната стойност за 
ЕС, следва да намалят тази разлика с
10 % по време на многогодишната 
финансова рамка. Това сближаване 
следва да се финансира пропорционално 
от всички държави членки, чиито 
директни плащания са над средната 
стойност за Съюза. Освен това всички 
права на плащане, които се активират 
през 2019 г. в дадена държава членка 
или регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
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подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.
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Изменение 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието ниво на
директните плащания е под 90 % от 
средната стойност, следва да намалят с
една трета разликата между 
настоящото им ниво и това ниво. Това 
сближаване следва да се финансира 
пропорционално от всички държави 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо и равномерно
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, но също така като 
се има предвид, че всички европейски 
селскостопански производители 
работят на единния пазар и най-вече 
единния пазар на труда, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
За да се избегне допълнително 
нарушаване на конкуренцията, която 
има социални последици за редица 
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членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза. Освен 
това всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат 
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

държави членки, особено за 
балтийските държави, като се 
вземат предвид не само интересите 
на селскостопанските 
производители, но и нуждите на 
потребителите и на обществото 
като цяло. Държавите членки, чието 
настоящо ниво на директните 
плащания на хектар e под 90 % от 
средната стойност за ЕС, следва да 
намалят разликата между настоящото 
им ниво и това ниво в началото на 
финансовия период 2014—2020 г. 
Държавите членки, чието ниво на 
директните плащания е над 90 %, но 
под средната стойност за ЕС, следва 
да намалят тази разлика с 10 % по 
време на многогодишната финансова 
рамка. Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
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посочения период.

Or. en

Изменение 187
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието ниво на
директните плащания е под 90 % от 
средната стойност, следва да намалят с
една трета разликата между 
настоящото им ниво и това ниво. Това 
сближаване следва да се финансира 
пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо и равномерно
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, но също така като 
се има предвид, че всички европейски 
селскостопански производители 
работят на единния пазар и най-вече 
единния пазар на труда, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
За да се избегне допълнително 
нарушаване на конкуренцията, която 
има социални последици за редица 
държави членки, особено за 
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над средната стойност за Съюза. Освен 
това всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат 
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

балтийските държави, като се 
вземат предвид не само интересите 
на селскостопанските 
производители, но и нуждите на 
потребителите и на обществото 
като цяло. Държавите членки, чието 
настоящо ниво на директните 
плащания на хектар e под 90 % от 
средната стойност за ЕС, следва да 
намалят разликата между настоящото 
им ниво и това ниво в началото на 
финансовия период 2014—2020 г. 
Държавите членки, чието ниво на 
директните плащания е над 90 %, но 
под средната стойност за ЕС, следва 
да намалят тази разлика с 10 % по 
време на многогодишната финансова 
рамка. Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
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посочения период.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието ниво на 
директните плащания е под 90 % от 
средната стойност, следва да намалят с
една трета разликата между 
настоящото им ниво и това ниво. Това 
сближаване следва да се финансира 
пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието настоящо 
ниво на директните плащания на 
хектар e под 80 % от средната стойност 
за ЕС, следва да намалят разликата 
между настоящото им ниво и средната 
стойност за ЕС. Държавите членки, 
чието ниво на директните плащания 
е над 80 %, но под средната стойност 
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над средната стойност за Съюза. Освен 
това всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат 
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

за ЕС, следва да намалят тази 
разлика с 10 %. Това сближаване следва 
да се финансира пропорционално от 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Въпреки това, максималното 
ниво на директните плащания на 
хектар в държавите членки не следва 
да надвишава 120 % от средната 
стойност за ЕС. Освен това всички 
права на плащане, които се активират 
през 2019 г. в дадена държава членка 
или регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието ниво на
директните плащания е под 90 % от 
средната стойност, следва да намалят с
една трета разликата между 
настоящото им ниво и това ниво. Това 
сближаване следва да се финансира 
пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза. Освен 
това всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат 
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо и равномерно
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, но също така като
се има предвид, че всички европейски 
селскостопански производители 
работят на единния пазар и най-вече 
единния пазар на труда, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
За да се избегне допълнително 
нарушаване на конкуренцията, която 
има социални последици за редица 
държави членки, особено за 
балтийските държави, като се 
вземат предвид не само интересите 
на селскостопанските 
производители, но и нуждите на 
потребителите и на обществото 
като цяло. Държавите членки, чието 
настоящо ниво на директните 
плащания на хектар e под 90 % от 
средната стойност за ЕС, следва да 
намалят разликата между настоящото 
им ниво и това ниво в началото на 
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държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

финансовия период 2014—2020 г. 
Държавите членки, чието ниво на 
директните плащания е над 90 %, но 
под средната стойност за ЕС, следва 
да намалят тази разлика с 10 % по 
време на многогодишната финансова 
рамка. Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието ниво на
директните плащания е под 90 % от 
средната стойност, следва да намалят с
една трета разликата между 
настоящото им ниво и това ниво. Това 
сближаване следва да се финансира 
пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза. Освен 
това всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат 
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо и равномерно
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, но също така като 
се има предвид, че всички европейски 
селскостопански производители 
работят на единния пазар и най-вече 
единния пазар на труда, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
За да се избегне допълнително 
нарушаване на конкуренцията, която 
има социални последици за редица 
държави членки, особено за 
балтийските държави, като се 
вземат предвид не само интересите 
на селскостопанските 
производители, но и нуждите на 
потребителите и на обществото 
като цяло. Държавите членки, чието 
настоящо ниво на директните 
плащания на хектар e под 90 % от 
средната стойност за ЕС, следва да 
намалят разликата между настоящото 
им ниво и това ниво в началото на 
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държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

финансовия период 2014—2020 г. 
Държавите членки, чието ниво на 
директните плащания е над 90 %, но 
под средната стойност за ЕС, следва 
да намалят тази разлика с 10 % по 
време на многогодишната финансова 
рамка. Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. en

Изменение 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Това ще се постигне като 
за периода всички държави членки, 
чиито директни плащания са под 
90 % от средната стойност за ЕС, 
намалят с една трета разликата 
между директните плащания и тези 
90 % от средната стойност за ЕС.
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. Поради 
това е много важно да се гарантира 
съгласуваност между еднаквите 
задължения и изисквания, наложени 
на селскостопанските производители 
в целия ЕС и равнището на директно 
подпомагане. Следователно директното 
подпомагане на доходите следва да бъде 
разделено между държавите членки по 
един по-справедлив начин и да бъде по-
добре насочено към новите цели, като 
се намали връзката с историческите 
референтни данни и с оглед на общия 
контекст на бюджета на Съюза. С цел да 
се гарантира по-равномерно и 
хармонично разпределение на 
директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. В допълнение към 
сближаването на плащанията за 
подпомагане на национално и 
регионално равнище, националните 
пакети за директни плащания следва 
също така да бъдат коригирани, така 
че държавите членки с настоящо 
равнище от директни плащания на 
хектар под 50 % от средната 
стойност за Съюза да получат 70 % 
от тази средна стойност. В случаи, 
при които в държави членки 
равнището на директни плащания е 
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неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

между 50 и 70 % от средната 
стойност, директните плащания 
следва да бъдат увеличени до 80 % от 
средната стойност, а в случай на 
държави членки, чието равнище на 
директните плащания е между 70 и 
80 % от средната стойност, 
директните плащания следва да 
бъдат увеличени до 90 % от средната 
стойност за ЕС. Вследствие на 
прилагането на тези механизми, 
полученото равнище следва да не бъде 
под 70 % от средното за Съюза в нито 
една държава членка. В случаи, при 
които в държави членки равнищата 
на плащания са над средната 
стойност за Съюза, стремежът към 
сближаване не следва да занижава 
тези равнища под средната 
стойност. Това сближаване следва да 
се финансира пропорционално от 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
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подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. pl

Изменение 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Това ще се постигне като 
за периода всички държави членки, 
чиито директни плащания са под 
90 % от средната стойност за ЕС, 
намалят с една трета разликата 
между директните плащания и тези 
90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Освен това всички права на 
плащане, които се активират в ЕС, 
следва да имат еднаква единична 
стойност вследствие на сближаване към 
тази стойност, което следва да се 
осъществи през преходния период 
посредством линейни стъпки. С цел да 
бъдат избегнати обаче неблагоприятни 
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финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност 
за Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., 
дебатът следва да се насочи също 
така към целта за пълно сближаване 
посредством еднакво разпределение на 
директното подпомагане в Европейския 
съюз през посочения период.

финансови последици за 
селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. Целта за 
пълно сближаване посредством еднакво 
разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз следва 
да бъде постигната в края на срока на 
валидност на многогодишната 
финансова рамка 2014—2020 г. В 
допълнение, всички права на плащане, 
активирани през 2019 г. в дадена 
държава членка или регион, следва да 
имат еднаква единична стойност.

Or. pt

Изменение 193
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
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става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Това ще се постигне като за 
периода всички държави членки, чиито 
директни плащания са под 90 % от 
средната стойност за ЕС, намалят с една 
трета разликата между директните 
плащания и тези 90 % от средната 
стойност за ЕС. Това сближаване следва 
да се финансира пропорционално от 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки.
С цел да бъдат избегнати обаче
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да 
вземат предвид исторически фактори, 
когато изчисляват стойността на правата 
на плащане през първата година на 

става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Това ще се постигне като за 
периода всички държави членки, чиито 
директни плащания са под 90 % от 
средната стойност за ЕС, намалят с една 
трета разликата между директните 
плащания и тези 90 % от средната 
стойност за ЕС. Това сближаване следва 
да се финансира пропорционално от 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи поетапно през 
преходния период. С цел да бъдат 
избегнати неблагоприятни финансови 
последици за селскостопанските 
производители, на държавите членки, 
които са използвали схемата за единно 
плащане и по-специално историческия 
модел, следва да се даде възможност да 
вземат предвид исторически фактори, 
когато изчисляват стойността на правата 
на плащане. Държавите членки могат 
също така да ограничат 
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прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

намаляването на основните 
плащания на стопанствата, 
произтичащо от преустановяване 
използването на историческия модел.
При обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период не по-късно от 
2023 г. Обемът на финансиране на 
директните плащания по държави 
членки (пакети) следва да бъде 
коригиран така, че във всички 
държави членки равнището на 
директните плащания да е не по-
малко от 80 % от средното равнище 
на директно подпомагане за Съюза, 
считано от 1 януари 2014 г.

Or. lv

Изменение 194
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
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връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 

връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза, за да се гарантира 
еднакво ниво на разпределение на 
директните плащания във всички 
държави членки. За тази цел, като 
същевременно се вземат предвид 
намаляващите разлики, които все още 
съществуват в равнищата на работните 
заплати и разходите за влаганите 
ресурси, равнищата на директното 
подпомагане на хектар следва да бъдат 
коригирани постепенно. Това ще се 
постигне като за периода всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
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посочения период. подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. pl

Изменение 195
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието ниво на
директните плащания е под 90 % от
средната стойност, следва да намалят с
една трета разликата между 
настоящото им ниво и това ниво. Това 
сближаване следва да се финансира 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Държавите членки, чието ниво на
директните плащания е под средната 
стойност за Европейския съюз, следва 
да намалят наполовина разликата 
между настоящото им ниво и това ниво.
Това сближаване следва да се 
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пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза. Освен 
това всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат 
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. en

Изменение 196
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
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става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Това ще се постигне като за 
периода всички държави членки, чиито 
директни плащания са под 90 % от
средната стойност за ЕС, намалят с една 
трета разликата между директните 
плащания и тези 90 % от средната 
стойност за ЕС. Това сближаване 
следва да се финансира пропорционално 
от всички държави членки, чиито 
директни плащания са над средната 
стойност за Съюза. Освен това всички 
права на плащане, които се активират 
през 2019 г. в дадена държава членка 
или регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 

става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Това ще се постигне като за 
периода всички държави членки, чиито 
директни плащания са под средната 
стойност за ЕС, намалят с 66 %
разликата между настоящото им ниво 
и това ниво. Никоя държава членка не 
следва да получава подпомагане под 
75 % от средното ниво. Това 
сближаване следва да се финансира 
пропорционално от всички държави 
членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза. Освен 
това всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат 
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
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прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. ro

Изменение 197
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители,
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
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следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с две трети
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. fr

Изменение 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира на линейни стъпки от 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза с максимален спад от 5 % от 
нивото на всяка държава членка. 
Освен това всички права на плащане, 
които се активират през 2019 г. в дадена 
държава членка или регион, следва да 
имат еднаква единична стойност 
вследствие на сближаване към тази 
стойност, което следва да се осъществи 
през преходния период посредством 
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неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

линейни стъпки. С цел да бъдат 
избегнати обаче неблагоприятни 
финансови последици за 
селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. en

Изменение 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
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данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 

данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Важно е приносът на тези 
държави членки за това сближаване 
да не превишава определен процент 
от първоначалния им пакет. Освен 
това всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат 
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
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посочения период. еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. fr

Обосновка

Процентът от първоначалния пакет ще се определи в зависимост от резултата от 
преговорите по многогодишната финансова рамка.

Изменение 200
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
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всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност,
което следва да се осъществи през 
преходния период посредством 
линейни стъпки. С цел да бъдат 
избегнати обаче неблагоприятни 
финансови последици за 
селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Стойността на правата на 
плащане в дадена държава членка или 
регион ще се сближава постепенно, 
докато достигне най-малко 
равнището на сближаване, определено 
за 2019 г. С цел да бъдат избегнати 
обаче неблагоприятни финансови 
последици за селскостопанските 
производители, на държавите членки, 
които са използвали схемата за единно 
плащане и по-специално историческия 
модел, следва да се даде възможност 
отчасти да вземат предвид исторически 
фактори, когато изчисляват стойността 
на правата на плащане през първата 
година на прилагане на новата схема. 
При обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. es

Обосновка

Целта е да се избегне неефективност, да се гарантира стабилност на стопанствата 
в момент на рязко свиване на публичните бюджети, да се даде свобода на действие на 
държавите и регионите с оглед осъществяване на вътрешния процес на сближаване и 
да се постави разумна граница по отношение на разликите в помощта, която 
получават бенефициерите, за да не се застраши жизнеспособността на 
стопанствата.
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Изменение 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
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2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., 
дебатът следва да се насочи също 
така към целта за пълно сближаване 
посредством еднакво разпределение на 
директното подпомагане в 
Европейския съюз през посочения 
период.

2021 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема.

Or. en

Изменение 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
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исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 

исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Независимо от това сближаване,
равнището на директните плащания 
в Естония, Литва и Латвия следва да 
достигне поне равнището на 
директните плащания на държавата 
членка с най-ниско равнище на 
директни плащания от всички 
останали държави членки с 
изключение на тези три държави.
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. При това разликата в 
директните плащания на хектар в 
една държава членка не следва да бъде 
по-голяма от разликата на хектар 
между държавите членки. Освен това 
всички права на плащане, които се 
активират през 2019 г. в дадена държава 
членка или регион, следва да имат 
еднаква единична стойност вследствие 
на сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
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периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. de

Изменение 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
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бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Това ще се постигне като за 
периода всички държави членки, чиито 
директни плащания са под 90 % от 
средната стойност за ЕС, намалят с една 
трета разликата между директните 
плащания и тези 90 % от средната 
стойност за ЕС. Това сближаване следва 
да се финансира пропорционално от 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-равномерно разпределение 
на директното подпомагане, като 
същевременно се вземат предвид 
разликите, които все още съществуват в 
равнищата на работните заплати и 
разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане 
на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Това ще се постигне като за 
периода всички държави членки, чиито 
директни плащания са под 90 % от 
средната стойност за ЕС, намалят с една 
трета разликата между директните 
плащания и тези 90 % от средната 
стойност за ЕС. Това сближаване следва 
да се финансира пропорционално от 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период. За тази цел следва 
да бъдат предвидени мерки за 
финансово подпомагане, за да се 
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улесни прилагането на новата Обща 
селскостопанска политика от 
държавите членки.

Or. ro

Изменение 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
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Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да 
вземат предвид исторически фактори, 
когато изчисляват стойността на правата 
на плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. en

Изменение 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Директните плащания се 
разпределят между държавите 
членки по такъв начин, че всяка 
държава членка получава като 
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национален таван сумата, 
съответстваща на броя хектари, 
обхванати от исканията за директни 
плащания през 2013 г., умноженa по 
средната стойност на директните 
плащания в целия Европейския съюз 
през 2013 година. Държавите членки, 
в които средната стойност на 
директните плащания на хектар 
надвишава 110 % от средната 
стойност на плащанията в целия ЕС, 
могат да прилагат допълнителни 
плащания от своя национален 
бюджет.

Or. en

Изменение 206
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Като взе предвид член 18 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който забранява 
дискриминацията на основание 
гражданство, и член 39, параграф 2 
от Договора, който предвижда 
вземането под внимание на 
неравенствата между регионите, а не 
между държавите членки, както и 
член 40, параграф 2, който забранява 
дискриминацията между 
селскостопанските производители в 
ЕС. За да се гарантира, че системата 
за разпределение на директните 
плащания между държавите членки е 
справедлива и не дискриминира 
селскостопанските производители, 
националните пакети следва да 
бъдат изчислявани въз основа на 
единна ставка на хектар в рамките 
на Европейския съюз, която отговаря 
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на средното плащане на хектар за 
2013 г.

Or. pl

Изменение 207
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) В допълнение към сближаването 
на плащанията за подпомагане на 
национално и регионално равнище, 
националните пакети за директните 
плащания следва също да бъдат 
коригирани, така че в държавите 
членки с настоящо равнище от 
директни плащания на хектар под 
70 % от средната стойност за Съюза 
този недостиг да намалее с 30 %. В 
държави членки с равнище на 
директни плащания между 70 и 80 % 
от средната стойност, недостигът 
следва да бъде намален с 25 %, а в тези 
държави членки, в които равнището 
надвишава 80 % от средната 
стойност, следва да бъде намален с 
20 %. Вследствие на прилагането на 
тези механизми, полученото равнище 
следва да не бъде под 65 % от 
средното за Съюза в нито една 
държава членка. В случаи, при които 
в държави членки равнищата на 
плащания са над средната стойност 
за Съюза, стремежът към 
сближаване не следва да занижава 
тези равнища под средната 
стойност. Това сближаване следва да 
се финансира пропорционално от 
всички държави членки, чиито 
директни плащания са над средната 
стойност за Съюза.
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Or. pl

Изменение 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) В допълнение към сближаването 
на плащанията за подпомагане на 
национално и регионално равнище, 
националните пакети за директните 
плащания следва също да бъдат 
коригирани, така че в държавите 
членки с настоящо равнище от 
директни плащания на хектар под 
70 % от средната стойност за Съюза 
този недостиг да намалее с 30 %. В 
държави членки с равнище на 
директни плащания между 70 и 80 % 
от средната стойност, недостигът 
следва да бъде намален с 25 %, а в тези 
държави членки, в които равнището 
надвишава 80 % от средната 
стойност, следва да бъде намален с 
10 %. Вследствие на прилагането на 
тези механизми, полученото равнище 
следва да не бъде под 65 % от 
средното за Съюза в нито една 
държава членка. В случаи, при които 
в държави членки равнищата на 
плащания са над средната стойност 
за Съюза, стремежът към 
сближаване не следва да занижава 
тези равнища под средната 
стойност. Сближаването следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност 
за Съюза. На държавите членки, 
които остават под средната 
стойност за ЕС след посоченото по-
горе намаляване на недостига, се дава 
възможност да поправят тази 
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разлика чрез националните 
бюджетни кредити.

Or. ro

Изменение 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Правата на плащане, 
активирани през 2019 г. в държава 
членка или в регион, могат да имат 
еднаква единична стойност след 
период на сближаване; обаче, за да се 
избегнат неблагоприятни финансови 
последици за селскостопанските 
производители, на държавите членки, 
които са използвали схемата за 
единно плащане и по-специално 
историческия модел, следва да се даде 
възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, 
когато изчисляват стойността на 
правата на плащане. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., 
дебатът следва да продължи да бъде 
насочен към целта за сближаване, 
като се вземе предвид прегледа на 
реформираната ОСП през 2017 г.

Or. en

Изменение 210
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Директните плащания се 
разпределят между държавите 
членки по такъв начин, че всяка 
държава членка получава като 
национален таван сумата, 
съответстваща на броя хектари, 
обхванати от исканията за директни 
плащания през 2013 г., умножена по 
средната стойност на директните 
плащания в целия Европейския съюз 
през 2013 година. Държавите членки, 
в които средната стойност на 
директните плащания на хектар 
надвишава 110 % от средната 
стойност на плащанията в целия ЕС, 
могат да прилагат допълнителни 
плащания от своя национален 
бюджет.

Or. en

Изменение 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Предложение за регламент
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Държавите членки, които 
използват схемата за единно плащане 
за площ (СЕПП), могат да запазят 
тази система, която подлежи на 
изменения, така че да се пригоди към 
новата основна схема за плащане и 
условията, посочени в глава 2 от 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 212
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) За държавите членки, в които 
въвеждането на единна ставка води 
до значително намаляване на 
директните плащания, следва да бъде 
въведен доброволен избор, съгласно 
който могат да бъдат правени 
допълнителни плащания от 
националните бюджети, за да се 
смекчи въздействието на 
намалението.

Or. pl

Изменение 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Като се има предвид, че в новите 
държави членки средното плащане на 
хектар е било изчислено по 
балансираща формула, въз основа на 
предишни години, така че да се 
гарантира справедливост по модела, 
приложен по отношение на старите 
държави членки, в допълнение към 
тази площ следва да бъде отчетена и 
площта, получена в резултат на 
превръщането в хектари на броя 
животни, за които са направени 
допълнителни национални плащания.

Or. ro



AM\905018BG.doc 129/205 PE491.238v01-00

BG

Изменение 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 21в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21в) Държавите членки, които до 31 
декември 2013 г. работят със схемата 
за единно плащане на регионална или 
регионално хибридна основа, могат да 
запазят своите съществуващи права 
на плащане, които подлежат на 
изменения, така че да се пригодят 
към условията, посочени в глава 2 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 215
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Опитът, натрупан при 
прилагането на схемата за единно 
плащане, показва, че следва да бъдат 
запазени някои от основните ѝ
елементи, включително определянето 
на национални тавани, за да се 
гарантира, че общото равнище на 
подпомагането не превишава 
настоящите бюджетни ограничения. 
Също така държавите членки следва 
да продължат да поддържат 
национален резерв, който следва да се 
използва за улесняване на участието 
на млади нови селскостопански 
производители в схемата или може 
да се използва за отчитане на 
специфичните нужди на някои 

заличава се
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райони. Правилата относно 
прехвърлянето и използването на 
правата на плащане следва да бъдат 
запазени, но — при възможност — да 
бъдат опростени.

Or. en

Изменение 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Опитът, натрупан при прилагането 
на схемата за единно плащане, показва, 
че следва да бъдат запазени някои от 
основните ѝ елементи, включително 
определянето на национални тавани, за 
да се гарантира, че общото равнище на 
подпомагането не превишава 
настоящите бюджетни ограничения. 
Също така държавите членки следва да
продължат да поддържат национален 
резерв, който следва да се използва за 
улесняване на участието на млади нови 
селскостопански производители в 
схемата или може да се използва за 
отчитане на специфичните нужди на 
някои райони. Правилата относно 
прехвърлянето и използването на 
правата на плащане следва да бъдат 
запазени, но — при възможност — да 
бъдат опростени.

(22) Опитът, натрупан при прилагането 
на схемата за единно плащане, показва, 
че следва да бъдат запазени някои от 
основните ѝ елементи, включително 
определянето на национални тавани, за 
да се гарантира, че общото равнище на 
подпомагането не превишава 
настоящите бюджетни ограничения. 
Също така държавите членки следва да 
продължат да поддържат национален 
резерв, който може да се използва от 
държавата членка за улесняване на 
участието на млади нови 
селскостопански производители в 
схемата или може да се използва за 
отчитане на специфичните нужди на 
някои райони. Правилата относно 
прехвърлянето и използването на 
правата на плащане следва да бъдат 
запазени, но — при възможност — да 
бъдат опростени.

Or. en

Изменение 217
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Опитът, натрупан при прилагането 
на схемата за единно плащане, показва, 
че следва да бъдат запазени някои от 
основните ѝ елементи, включително 
определянето на национални тавани, за 
да се гарантира, че общото равнище на 
подпомагането не превишава 
настоящите бюджетни ограничения. 
Също така държавите членки следва да 
продължат да поддържат национален 
резерв, който следва да се използва за 
улесняване на участието на млади нови 
селскостопански производители в 
схемата или може да се използва за 
отчитане на специфичните нужди на 
някои райони. Правилата относно 
прехвърлянето и използването на 
правата на плащане следва да бъдат 
запазени, но — при възможност — да 
бъдат опростени.

(22) Опитът, натрупан при прилагането 
на схемата за единно плащане, показва, 
че следва да бъдат запазени някои от 
основните ѝ елементи, включително 
определянето на национални тавани, за 
да се гарантира, че общото равнище на 
подпомагането не превишава 
настоящите бюджетни ограничения. 
Също така държавите членки следва да 
продължат да поддържат национален 
резерв, който може да се използва за 
улесняване на участието на млади нови 
селскостопански производители в 
схемата или може да се използва за 
отчитане на специфичните нужди на 
някои райони. Правилата относно 
прехвърлянето и използването на 
правата на плащане следва да бъдат 
запазени, но — при възможност — да 
бъдат опростени.

Or. en

Обосновка

Мерките по втори стълб, свързани с младите селскостопански производители, са по-
ефективен начин за подпомагане и насърчаване на новите участници, поради което 
прилагането на мерките по първи стълб от държавите членки следва да бъде на 
доброволна основа.

Изменение 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Опитът, натрупан при прилагането 
на схемата за единно плащане, показва, 
че следва да бъдат запазени някои от 

(22) Опитът, натрупан при прилагането 
на схемата за единно плащане, показва, 
че следва да бъдат запазени някои от 
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основните ѝ елементи, включително 
определянето на национални тавани, за 
да се гарантира, че общото равнище на 
подпомагането не превишава 
настоящите бюджетни ограничения. 
Също така държавите членки следва да 
продължат да поддържат национален 
резерв, който следва да се използва за 
улесняване на участието на млади нови
селскостопански производители в 
схемата или може да се използва за 
отчитане на специфичните нужди на 
някои райони. Правилата относно 
прехвърлянето и използването на 
правата на плащане следва да бъдат 
запазени, но — при възможност — да 
бъдат опростени.

основните ѝ елементи, включително 
определянето на национални тавани, за 
да се гарантира, че общото равнище на 
подпомагането не превишава 
настоящите бюджетни ограничения. 
Също така държавите членки следва да 
продължат да поддържат национален 
резерв поне през първата година от 
прилагането на новата основна схема 
за плащане, който може да се 
управлява регионално и следва да се 
използва за улесняване на участието на 
млади селскостопански производители 
и нови участници в схемата или може 
да се използва за отчитане на 
специфичните нужди на някои райони. 
Правилата относно прехвърлянето и 
използването на правата на плащане 
следва да бъдат запазени, но — при 
възможност — да бъдат опростени.

Or. en

Изменение 219
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Обновяването на селското 
стопанство и подобряването на 
сътрудничеството между 
поколенията трябва да се превърнат 
в изключителен приоритет за 
разпределението на директните 
плащания на селскостопанските 
производители и новите участници, 
както и за мерките за подпомагане на 
развитието на селските райони; като 
се има предвид, че само 6 % от 
европейските селскостопански 
производители са под 35-годишна 
възраст, а 80 % са на възраст над 55 
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години, и че поради това през 
следващите 10 години почти 4,5 
милиона селскостопански 
производители приближават 
пенсионна възраст, програмите за 
развитие на селските райони и 
схемите за директно подпомагане 
следва специално да засилят 
предаването и обмена на най-добри 
устойчиви практики и знания на 
стопанствата и между общностите 
в селските райони.

Or. en

Изменение 220
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Опитът, натрупан при 
прилагането на схемата за единно 
плащане, показва, че следва да бъдат 
запазени някои от основните ѝ
елементи, включително определянето 
на национални тавани, за да се 
гарантира, че общото равнище на 
подпомагането не превишава 
настоящите бюджетни ограничения. 
Също така държавите членки следва 
да продължат да поддържат 
национален резерв, който следва да се 
използва за улесняване на участието 
на млади нови селскостопански 
производители и нови участници в 
схемата или може да се използва за 
отчитане на специфичните нужди на 
някои райони. Правилата относно 
прехвърлянето и използването на 
правата на плащане следва да бъдат 
запазени, но — при възможност — да 
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бъдат опростени.

Or. en

Изменение 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите и за да се 
изяснят специфичните положения, 
които могат да възникнат в хода на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за приемане на правила 
относно допустимостта и достъпа на 
селскостопанските производители до 
схемата за основно плащане в случай на 
действително или бъдещо наследяване, 
наследяване под аренда, промяна на 
правния статут или на наименованието, 
както и в случай на сливане или 
разделяне на стопанството; за приемане 
на правила за изчисляване на стойността 
и броя или за увеличаване на стойността 
на правата на плащане във връзка с 
разпределението на права на плащане, в 
това число правила относно 
възможността за временна стойност и 
брой или за временно увеличаване на 
правата на плащане, разпределени въз 
основа на заявление от страна на 
селскостопанския производител, 
относно условията за установяване на 
временна и окончателна стойност и 
брой на правата на плащане и относно 
случаите, в които договор за продажба 
или отдаване под аренда би могъл да 
засегне разпределението на права на 

(23) С цел да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите и за да се 
изяснят специфичните положения, 
които могат да възникнат в хода на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за приемане на правила 
относно допустимостта и достъпа на 
селскостопанските производители до 
схемата за основно плащане в случай на 
действително или бъдещо наследяване, 
наследяване под аренда, промяна на 
правния статут или на наименованието, 
както и в случай на сливане или 
разделяне на стопанството; за приемане 
на правила за изчисляване на стойността 
и броя или за увеличаване на стойността 
на правата на плащане във връзка с 
разпределението на права на плащане, в 
това число правила относно 
възможността за временна стойност и 
брой или за временно увеличаване на 
правата на плащане, разпределени въз 
основа на заявление от страна на 
селскостопанския производител, 
относно условията за установяване на 
временна и окончателна стойност и 
брой на правата на плащане и относно 
случаите, в които договор за продажба 
или отдаване под аренда би могъл да 
засегне разпределението на права на 
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плащане; за приемане на правила за 
установяване и изчисляване на 
стойността и броя на правата на 
плащане, получени от националния 
резерв; за приемане на правила за 
изменението на единичната стойност на 
правата на плащане в случай на права на 
плащане, разделени на части и 
критериите за разпределянето на 
правата за плащане съгласно 
използването на националния резерв и 
селскостопанските производители, 
които не са подали заявления за 
подпомагане през 2011 г.

плащане; за приемане на правила за 
установяване и изчисляване на 
стойността и броя на правата на 
плащане, получени от националния 
резерв; за приемане на правила за 
изменението на единичната стойност на 
правата на плащане в случай на права на 
плащане, разделени на части и 
критериите за разпределянето на 
правата за плащане съгласно 
използването на националния резерв и 
селскостопанските производители, 
които не са подали заявления за 
подпомагане през 2009, 2010 или 2011 г.

Or. en

Изменение 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите и за да се 
изяснят специфичните положения, 
които могат да възникнат в хода на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за приемане на правила 
относно допустимостта и достъпа на 
селскостопанските производители до 
схемата за основно плащане в случай на 
действително или бъдещо наследяване, 
наследяване под аренда, промяна на 
правния статут или на наименованието, 
както и в случай на сливане или 
разделяне на стопанството; за приемане 
на правила за изчисляване на стойността 
и броя или за увеличаване на стойността 
на правата на плащане във връзка с 
разпределението на права на плащане, в 

(23) С цел да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите и за да се 
изяснят специфичните положения, 
които могат да възникнат в хода на 
прилагане на схемата за основно
плащане, на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за приемане на правила 
относно допустимостта и достъпа на 
селскостопанските производители до 
схемата за основно плащане в случай на 
действително или бъдещо наследяване, 
наследяване под аренда, промяна на 
правния статут или на наименованието, 
както и в случай на сливане или 
разделяне на стопанството; за приемане 
на правила за изчисляване на стойността 
и броя или за увеличаване на стойността 
на правата на плащане във връзка с 
разпределението на права на плащане, в 
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това число правила относно 
възможността за временна стойност и 
брой или за временно увеличаване на 
правата на плащане, разпределени въз 
основа на заявление от страна на 
селскостопанския производител, 
относно условията за установяване на 
временна и окончателна стойност и 
брой на правата на плащане и относно 
случаите, в които договор за продажба 
или отдаване под аренда би могъл да 
засегне разпределението на права на 
плащане; за приемане на правила за 
установяване и изчисляване на 
стойността и броя на правата на 
плащане, получени от националния 
резерв; за приемане на правила за 
изменението на единичната стойност на 
правата на плащане в случай на права на 
плащане, разделени на части и 
критериите за разпределянето на 
правата за плащане съгласно 
използването на националния резерв и 
селскостопанските производители, 
които не са подали заявления за 
подпомагане през 2011 г.

това число правила относно 
възможността за временна стойност и 
брой или за временно увеличаване на 
правата на плащане, разпределени въз 
основа на заявление от страна на 
селскостопанския производител, 
относно условията за установяване на 
временна и окончателна стойност и 
брой на правата на плащане и относно 
случаите, в които договор за продажба 
или отдаване под аренда би могъл да 
засегне разпределението на права на 
плащане; за приемане на правила за 
установяване и изчисляване на 
стойността и броя на правата на 
плащане, получени от националния 
резерв; за приемане на правила за 
изменението на единичната стойност на 
правата на плащане в случай на права на 
плащане, разделени на части и 
критериите за разпределянето на 
правата за плащане съгласно 
използването на националния резерв и 
селскостопанските производители, 
които не са подали заявления за 
подпомагане в периода 2009—2011 г.

Or. en

Изменение 223
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите и за да се 
изяснят специфичните положения, 
които могат да възникнат в хода на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за приемане на правила 

(23) С цел да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите и за да се 
изяснят специфичните положения, 
които могат да възникнат в хода на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за приемане на правила 
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относно допустимостта и достъпа на 
селскостопанските производители до 
схемата за основно плащане в случай на 
действително или бъдещо наследяване, 
наследяване под аренда, промяна на 
правния статут или на наименованието, 
както и в случай на сливане или 
разделяне на стопанството; за приемане 
на правила за изчисляване на стойността 
и броя или за увеличаване на стойността 
на правата на плащане във връзка с 
разпределението на права на плащане, в 
това число правила относно 
възможността за временна стойност и 
брой или за временно увеличаване на 
правата на плащане, разпределени въз 
основа на заявление от страна на 
селскостопанския производител, 
относно условията за установяване на 
временна и окончателна стойност и 
брой на правата на плащане и относно 
случаите, в които договор за продажба
или отдаване под аренда би могъл да 
засегне разпределението на права на 
плащане; за приемане на правила за 
установяване и изчисляване на 
стойността и броя на правата на 
плащане, получени от националния 
резерв; за приемане на правила за 
изменението на единичната стойност на 
правата на плащане в случай на права на 
плащане, разделени на части и 
критериите за разпределянето на 
правата за плащане съгласно 
използването на националния резерв и 
селскостопанските производители, 
които не са подали заявления за 
подпомагане през 2011 г.

относно допустимостта и достъпа на 
селскостопанските производители до 
схемата за основно плащане в случай на 
действително или бъдещо наследяване, 
наследяване под аренда, промяна на
правния статут или на наименованието, 
както и в случай на сливане или 
разделяне на стопанството; за приемане 
на правила за изчисляване на стойността 
и броя или за увеличаване на стойността 
на правата на плащане във връзка с 
разпределението на права на плащане, в 
това число правила относно 
възможността за временна стойност и 
брой или за временно увеличаване на 
правата на плащане, разпределени въз 
основа на заявление от страна на 
селскостопанския производител, 
относно условията за установяване на 
временна и окончателна стойност и 
брой на правата на плащане и относно 
случаите, в които договор за продажба 
или отдаване под аренда би могъл да 
засегне разпределението на права на 
плащане; за приемане на правила за 
установяване и изчисляване на 
стойността и броя на правата на 
плащане, получени от националния 
резерв; за приемане на правила за 
изменението на единичната стойност на 
правата на плащане в случай на права на 
плащане, разделени на части и 
критериите за разпределянето на 
правата за плащане съгласно 
използването на националния резерв и 
селскостопанските производители, 
които не са подали заявления за 
подпомагане през 2010 или 2011 г.

Or. en

Изменение 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, приложими в целия 
Съюз. За тази цел държавите членки 
следва да използват част от своите 
национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и 
околна среда. Споменатите практики 
следва да бъдат под формата на 
обикновени, обобщени, недоговорни и 
годишни действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване 
и са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици, 
доколкото тези практики са 
съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 

заличава се
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които изпълнят условията, 
определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда 
от системите за биологично 
земеделие. Несъобразяването с 
компонента за „екологизиране“ следва 
да води до наказателни мерки 
съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR].

Or. en

Обосновка

В сегашната си форма предложенията относно „екологизирането“ имат потенциала 
да навредят на околната среда, отколкото да допринесат за опазването ѝ.

Изменение 225
Richard Ashworth

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, приложими в целия 
Съюз. За тази цел държавите членки 
следва да използват част от своите 
национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 

заличава се
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плащане в допълнение към основното 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и 
околна среда. Споменатите практики 
следва да бъдат под формата на 
обикновени, обобщени, недоговорни и 
годишни действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване 
и са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици, 
доколкото тези практики са 
съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, 
определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда 
от системите за биологично 
земеделие. Несъобразяването с 
компонента за „екологизиране“ следва 
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да води до наказателни мерки 
съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR].

Or. en

Изменение 226
Richard Ashworth

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, приложими в целия 
Съюз. За тази цел държавите членки 
следва да използват част от своите 
национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и 
околна среда. Споменатите практики 
следва да бъдат под формата на 
обикновени, обобщени, недоговорни и 
годишни действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване 
и са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 

заличава се
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зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици, 
доколкото тези практики са 
съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, 
определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда 
от системите за биологично 
земеделие. Несъобразяването с 
компонента за „екологизиране“ следва 
да води до наказателни мерки 
съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR].

Or. en

Изменение 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен
компонент за „екологизиране“ на 

(26) Докато основната цел на новата 
ОСП е да продължи да следва 
предишните пазарно ориентирани 
реформи, подобряването на 
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директните плащания, които ще
подкрепят селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 

екологичните параметри и 
признаването на ролята на 
обществените блага в селското 
стопанство се превръщат във все по-
важни елементи от новата ОСП. 
Подобряването на екологичните 
параметри може да се постигне чрез
договорен и доброволен компонент за 
„екологизиране“ на директните 
плащания, които в определени случаи 
могат да бъдат използвани за 
подпомагане на селскостопански 
практики от полза за климата. За тази 
цел държавите членки могат да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания, за да 
отпускат годишно плащане в 
допълнение към основното плащане за 
„меню“ от възможни практики, които 
може да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
насоченост и към двете цели на 
политиката — климат и околна среда. 
Споменатите практики биха могли да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието. Тези 
действия може да включват мерки за 
„екологизиране“, като избор на 
култури, подходящи за храна за диви 
животни, птици и насекоми, 
запланувани коридори на 
биологичното разнообразие, мерки за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, общо 
управление на околната среда, както 
и изследвания и иновации. 
Характерът на тези практики следва да 
се отнася също така за 
селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
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признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Същото право следва да бъде 
предоставено на селскостопанските 
производители, които участват в 
агроекологичните схеми за управление 
на национално равнище в 
съответствие с Регламент (ЕО) №
1698/2005.

Or. en

Изменение 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, приложими в целия 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри. За тази цел държавите 
членки следва да използват 30 % от 
своите национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за три задължителни 
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Съюз. За тази цел държавите членки 
следва да използват част от своите 
национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени,
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и
приоритетни екологични площи.
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за

практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени,
съответстващи, пригодени годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани с националните и/или 
регионалните селскостопански 
условия, като разнообразяване на 
културите, поддържане на постоянни 
пасища, приоритетни екологични 
площи, план за управление на 
хранителните вещества, план за 
енергийна ефективност на 
стопанството и покриване на 
почвата през зимата. Тези практики 
следва да се отнасят също така за 
селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие.
Същото се отнася и за 
селскостопанските производители, 
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„екологизиране“ следва да води до
наказателни мерки съгласно член 65 от
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

които отговарят на изискванията на 
независимо одобрените национални 
или регионални сертифицирани 
схеми, които са от полза за околната 
среда и климата. Несъобразяването с 
компонента за „екологизиране“ следва, 
като максимално приложима 
административна санкция, да води до
пълното изключване на съответния 
селскостопански производител от 
помощта, която се отпуска по този 
компонент съгласно член 65 от
Регламент (ЕС) № [...] [HZR].

Or. en

Изменение 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и 
околна среда. Споменатите практики 
следва да бъдат под формата на 
обикновени, обобщени, недоговорни и 
годишни действия, които надхвърлят 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез компонент за
„екологизиране“ на директните 
плащания за селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за практики,
свързани с климата и околната среда,
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители. 
Споменатите практики следва да бъдат 
под формата на обикновени, обобщени, 
недоговорни и годишни действия, които 
надхвърлят изискванията за кръстосано 
спазване и са свързани със земеделието, 
като разнообразяване на културите, 



AM\905018BG.doc 147/205 PE491.238v01-00

BG

изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи.
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда 
от системите за биологично 
земеделие. Несъобразяването с 
компонента за „екологизиране“ следва 
да води до наказателни мерки 
съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR].

поддържане на постоянни пасища,
пасища и трайни насаждения, и
приоритетни екологични площи, 
управление на хранителните 
вещества в стопанството, покриване 
на почвата през зимата, минимално 
обработване на земята или нулева 
оран и директно засяване, планове за 
действие за биологично разнообразие 
и управление на водите. Тези практики 
следва да се отнасят също така за 
селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91,
селскостопанските производители в 
агроекологични схеми, 
производителите, чиито стопанства 
са сертифицирани по националните 
екологични схеми за сертифициране и 
селскостопанските производители с 
повече от 70 % отговаряща на 
условията селскостопанска площ, 
обхваната от пасища, следва да имат 
право на компонента за „екологизиране“ 
без да изпълняват никакви други 
задължения. Несъобразяването с 
компонента за „екологизиране“ не
следва да води до намаляване на 
основното плащане.
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Or. en

Изменение 230
James Nicholson, Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез компонент за 
„екологизиране“ на директните 
плащания, които ще подкрепят 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда, приложими в 
целия Съюз. За тази цел държавите 
членки могат да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за практики, които следва да се 
прилагат от селскостопанските 
производители с приоритетна 
насоченост и към двете цели на 
политиката — климат и околна среда. 
Споменатите практики следва да бъдат 
под формата на обикновени, обобщени, 
недоговорни и годишни действия, които
надхвърлят изискванията за кръстосано 
спазване и са свързани със земеделието, 
като разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Характерът на тези практики следва да 
се отнася също така за 
селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
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Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Същото следва да се отнася за 
селскостопанските производители, 
които се включват в агроекологични 
програми като част от развитието 
на селските райони или участват в 
националната сертификационна 
схема за признаване на екологична 
стойност. Селскостопанските 
производители следва също така да 
могат да си сътрудничат с други 
съседни стопанства, за да изпълнят 
колективно тези задължения за 
„екологизиране“ и да направят 
възможно разнообразяването на 
културите при координация между 
смесените стопанства, както и да 
гарантират, че няма да бъде спирано 
производството в плодородна 
селскостопанска площ само за 
задоволяване на изкуствени цели.

Or. en

Изменение 231
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи.
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици, 
доколкото тези практики са 
съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи.
Приема се, че стопанствата в
границите на „Натура 2000“, обхванати 
от Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. (Директивата за
местообитанията) и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. (Директивата за 
птиците), както и бенефициерите на 
подпомагане на практики, свързани 
сагроекологията и климата, посочени 
в член 29 от Регламент (ЕС) 
№ (…)(DR), изпълняват изискванията 
на компонента за „екологизиране“, 
предвид свързаните с околната среда 
изисквания, на които отговарят 
техните производствени процеси. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
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Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. По 
същия начин, предвид ползите за 
околната среда от някои видове 
производства като трайните 
насаждения, отговарящи на 
условията за основно плащане, 
постоянните пасища, бобовите 
растения и ориза, техните 
компоненти следва да се възползват 
от компонента за „екологизиране“ без 
да изпълняват други задължения. 
Маслиновите насаждения, лозята и 
овощните култури характеризират 
екосистемата на големите региони, 
като допринасят за устойчивостта 
срещу ерозия на почвите, за 
улавянето на CO2 и за намаляването 
на емисиите на парникови газове.
Несъобразяването с компонента за
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], които в 
никакъв случай не следва да 
надвишават сумата по самото 
„екологично“ плащане.

Or. es

Обосновка

Сред автоматичните получатели на „екологични“ плащания следва да се включат и 
сегментите, които поради причини, свързани с допълнителни разходи, поради 
понесена загуба на приходи и специални условия на отглеждане, свързани с околната 
среда, заслужават да бъдат автоматично бенефициери на„екологични“ плащания. 
Следва да се направи оценка на прякото екологично въздействие на някои култури 
поради техните ботанически характеристики или приноса им за поддържането на 
определени местообитания и да се ограничат наказателните мерки до изключване от 
списъка на бенефициерите на „екологични“ плащания.
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Изменение 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, приложими в целия 
Съюз. За тази цел държавите членки 
следва да използват част от своите 
национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри. За тази цел държавите 
членки следва да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
пасища, на многогодишни култури, 
свързани с подходящите 
селскостопански практики, и 
приоритетни екологични площи. Тези 
практики следва да се отнасят също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
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парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Същото следва да се отнася за 
селскостопанските производители, 
които се включват в агроекологични 
програми като част от развитието 
на селските райони или участват в 
националната сертификационна 
схема за признаване на екологична 
стойност или за производители, 
които се придържат към насоките за
околната среда, приложими към 
оперативните програми за устойчиво 
развитие в областта на общата ООП 
и са бенефициери на съответните 
плащания, или които се включват в
агроекологични схеми за плащания, 
одобрени на национално равнище.

Or. it

Изменение 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри. За тази цел държавите 
членки следва да използват част от 
своите национални тавани за директни 
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подкрепят селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, приложими в целия 
Съюз. За тази цел държавите членки 
следва да използват част от своите 
национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от
30 ноември 2009 г. относно опазването
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 

плащания, за да отпускат годишно 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
пасища, на многогодишни култури, 
свързани с подходящите 
селскостопански практики, и 
приоритетни екологични площи. Тези 
практики следва да се отнасят също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Същото следва да се отнася за 
селскостопанските производители, 
които се включват в агроекологични 
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признатите ползи за околната среда от
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

програми като част от развитието 
на селските райони, или участват в 
националната сертификационна 
схема за признаване на екологична 
стойност или, които се придържат 
към насоките за околната среда, 
приложими към оперативните 
програми в областта на общата 
ООП, или които сa включени в
агроекологични схеми за плащания, 
одобрени на национално равнище.

Or. it

Изменение 234
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
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поддържане на постоянни пасища и
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

поддържане на постоянни пасища,
приоритетни екологични площи и други 
действия, посочени в член 29 от 
настоящия регламент.
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, 
селскостопанските производители, 
които се включват в определени агро-
екологични програми като част от 
развитието на селските райони или 
участват в национална 
сертификационна схема за признаване 
на екологична стойност, както и 
селскостопанските производители, 
чиито отговарящи на условията за 
подпомагане хектари се състоят поне 
50 % от постоянни пасища, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].
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Or. de

Изменение 235
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от Директива 
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. 
за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна и от Директива 2009/147/ЕО на 
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Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, както и 
селскостопанските производители, 
които в решаваща степен се 
включват в агро-екологични мерки,
следва да имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
тези системи за биологично 
земеделие. Несъобразяването с 
компонента за „екологизиране“ следва 
да води до наказателни мерки съгласно 
член 65 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR].

Or. de

Изменение 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
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част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 

част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, както и 
селскостопански производители, 
които са се ангажирали с мерки в 
областта на околната среда и 
климата в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № [RDR], следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
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Регламент (ЕС) № […] [HZR]. признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. en

Изменение 237
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
исторически пасища, на
многогодишни култури, чиито земи се 
поддържат в добро селскостопанско
състояние, и приоритетни екологични 
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чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

площи. Задължителният характер на 
тези практики следва да се отнася също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. it

Изменение 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
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компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 

компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища, на 
многогодишни култури, свързани с 
подходящите селскостопански 
практики, и приоритетни екологични 
площи. Задължителният характер на 
тези практики следва да се отнася също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
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никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. en

Изменение 239
Мария Габриел

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, приложими в целия 
Съюз. За тази цел държавите членки 
следва да използват част от своите 
национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри. За тази цел държавите
членки следва да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. Тези 
практики следва да се отнасят също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
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приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от Директива 
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. 
за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна19 и от Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици20, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91,21 следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
санкционни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна19 и от Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици20, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91,21 следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
санкционни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. bg

Изменение 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри. За тази цел държавите 



AM\905018BG.doc 165/205 PE491.238v01-00

BG

компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, приложими в целия 
Съюз. За тази цел държавите членки 
следва да използват част от своите 
национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 

членки следва да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания, за да отпускат годишно 
плащане в допълнение към основното 
плащане за задължителни практики, 
които следва да се прилагат от 
селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Приема се, че предвид високите 
екологични изисквания, на които са 
подложени производствените 
процеси в стопанствата в границите
на „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, както и 
бенефициерите на подпомагане на 
практики, свързани с агроекологията и 
климата, посочени в член 29 от 
Регламент (ЕС) № [...][DR], отговарят 
на изискванията на компонента за 
„екологизиране“. Селскостопанските 
производители, които изпълнят 
условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
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„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

системите за биологично земеделие. По 
същия начин, предвид ползите за 
околната среда от някои видове 
производства като трайните 
насаждения, отговарящи на 
условията за основно плащане, 
постоянните пасища, бобовите 
растения и ориза, техните 
компоненти следва да се възползват 
от компонента за „екологизиране“ без 
да изпълняват никакви други 
задължения. Маслиновите 
насаждения, лозята и овощните 
култури характеризират 
екосистемата на големите региони, 
като допринасят за устойчивостта 
срещу ерозия на почвите, за 
улавянето на CO2 и за намаляването 
на емисиите на парникови газове. 
Същото следва да се отнася за 
селскостопанските производители, 
които се включват в агроекологични 
програми в рамките на развитието на 
селските райони или участват в 
националната сертификационна 
схема за признаване на екологична 
стойност. Несъобразяването с 
компонента за „екологизиране“ следва 
да води до наказателни мерки съгласно 
член 65 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR], които в никакъв случай не 
следва да надвишават сумата по 
самото „екологично“ плащане.

Or. es

Изменение 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
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параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи.
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за

параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи.
Приема се, че предвид високите 
екологични изисквания, на които са 
подложени производствените 
процеси в стопанствата в границите 
на „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, както и 
бенефициерите на подпомагане на
практики, свързани с агроекологията и 
климата, посочени в член 29 от 
Регламент (ЕС) № [...][DR], отговарят 
на изискванията на компонента за 
„екологизиране“. Селскостопанските 
производители, които изпълнят 
условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
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„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. По 
същия начин, предвид ползите за 
околната среда от някои видове 
производства като трайните 
насаждения, отговарящи на 
условията за основно плащане, 
постоянните пасища, бобовите 
растения и ориза, техните 
компоненти следва да се възползват 
от компонента за „екологизиране“ без 
да изпълняват никакви други 
задължения. Маслиновите 
насаждения, лозята и овощните 
култури характеризират 
екосистемата на големите региони, 
като допринасят за устойчивостта 
срещу ерозия на почвите, за 
улавянето на CO2 и за намаляването 
на емисиите на парникови газове.
Несъобразяването с компонента за
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. es

Изменение 242
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
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полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 

полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни, действия, 
които надхвърлят изискванията за 
кръстосано спазване и са свързани със 
земеделието, като разнообразяване на 
културите, поддържане на постоянни 
пасища и приоритетни екологични 
площи, сеитбооборот, бобови 
системи, мерки за енергийна и 
собствена ефективност на 
стопанството, управление на водите 
и почвата, буферни ивици, техники за 
прецизно земеделие или трайни 
насаждения, или устойчиви 
сертифицирани схеми. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
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Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. en

Изменение 243
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
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разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, 
определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда 
от системите за биологично 
земеделие. Несъобразяването с 
компонента за „екологизиране“ следва 
да води до наказателни мерки 
съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR].

сеитбооборот, поддържане на 
постоянни пасища и екологична 
инфраструктура. Задължителният 
характер на тези практики следва да се 
отнася също така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 

Or. en

Обосновка

Системите за органично земеделие са от полза за околната среда. Въпреки това 
органичното земеделие не следва да бъде освободено от „екологизиране“, за да се 
намалят административните тежести.
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Изменение 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане, тясно свързано с
основното плащане, за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени и недоговорни действия, 
които надхвърлят изискванията за 
кръстосано спазване и са свързани със 
земеделието, като сеитбооборот, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
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практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. en

Изменение 245
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
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среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. Поради това 
въпросните селскостопански 
производители следва да се 
възползват от компонента за 
„екологизиране“ без да се изисква да 
изпълняват допълнително 
задължение, с оглед на признатите 
ползи за околната среда.
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
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Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. pt

Изменение 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 

(Не се отнася до българския текст)
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естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. en

Изменение 247
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
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директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 

директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
екологична инфраструктура. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
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Регламент (ЕС) № […] [HZR]. Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. en

Изменение 248
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Сеитбооборотът е добре 
установена агрономическа практика, 
която осигурява много повече от 
разнообразие. Тя също така увеличава 
плодородието на почвата без 
скъпоструващи изкуствени 
материали за влагане и намалява 
необходимостта от прилагане на 
пестициди, като също така осигурява 
икономически ползи за 
селскостопанските производители, 
тъй като намалява зависимостта им 
от външни материали за влагане. 
Тази ротация, в съчетание с 
включването на бобови култури, би 
било полезно за околната среда, би 
намалило производствените разходи 
на селскостопанските производители 
и също така би помогнало за 
намаляване на зависимостта на ЕС 
от протеиновия внос, необходим за 
фуражите.

Or. en

Изменение 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 26a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) С цел да се гарантира, че 
мерките за „екологизиране“, избрани 
от държавите членки, които се 
прилагат на тяхна територия, носят 
равностойни ползи за околната среда 
и климата, държавите членки 
избират три съответни мерки от 
списък с шест възможни мерки, 
определени на равнище ЕС и в срок от 
два месеца след тяхната 
нотификация получават одобрение на 
своя избор от Комисията.

Or. en

Изменение 250
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) При проверката на 
изпълнението на екологичните 
изисквания в отделните стопанства 
и при извършване на съответната 
част от директните плащания, 
следва да се оцени и да се насърчи 
методът на колективно управление 
на няколко стопанства, 
осъществявано от организации на 
производители и кооперативи. Този 
подход има мултипликационен ефект, 
допринасящ за постигането на 
основния аспект на целите на 
общата селскостопанска политика.

Or. es

Обосновка

Тази система на колективно управление умножава ползите, свързани с околната среда 
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и климата. По принцип тя се прилага в рамките на предложенията, свързани с 
развитие на селските райони (екологични плащания), но следва да се има предвид и в 
аспекта на директните плащания.

Изменение 251
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26б) Подпомагането за 
отглеждането на бобови протеинови 
култури, като част от 
сеитбооборота, допринася 
значително за съвременните 
устойчиви селскостопански системи 
като интегриран подход към 
предизвикателствата на 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и загубата 
на биологично разнообразие и
плодородието на почвите в селското 
стопанство; научните изследвания и 
подобряването на обучението и на 
консултантските услуги за 
селскостопанските производители в 
тази област, както и изграждането 
на инфраструктура за производство 
на семена, включително за съхранение 
и подбор на местни и регионални 
сортове, са от съществено значение 
за намаляване на дефицита на 
протеинови култури в ЕС и за 
подобряване на доходите на 
селскостопанските производители;

Or. en

Изменение 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson
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Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се гарантира
пропорционалното и 
недискриминационно прилагане на 
задълженията, посочени в мярката за 
разнообразяване на културите, както и 
че те водят до подобрено опазване на 
околната среда, на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощия да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора с оглед приемането на 
определението на „култура“ и 
правилата, касаещи прилагането на 
мярката.

(27) С цел да се гарантира 
пропорционалното и 
недискриминационно прилагане на 
задълженията, посочени в мярката за 
сеитбооборот, както и че те водят до 
подобрено опазване на околната среда, 
на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с оглед приемането на 
определението на „култура“ и 
правилата, касаещи прилагането на 
мярката.

Or. en

Изменение 253
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се гарантира 
пропорционалното и 
недискриминационно прилагане на 
задълженията, посочени в мярката за 
разнообразяване на културите, както и 
че те водят до подобрено опазване на 
околната среда, на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощия да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора с оглед приемането на 
определението на „култура“ и 
правилата, касаещи прилагането на 
мярката.

(27) С цел да се гарантира 
пропорционалното и 
недискриминационно прилагане на 
задълженията, посочени в мярката за 
сеитбооборота, както и че те водят до 
подобрено опазване на околната среда, 
на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с оглед приемането на 
определението на „култура“ и 
правилата, касаещи прилагането на 
мярката.

Or. fr
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Изменение 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за 
постоянно пасище като такава от 
селскостопанските производители, 
на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с оглед приемането на 
правила относно прилагането на 
мярката.

заличава се

Or. en

Изменение 255
Richard Ashworth

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за 
постоянно пасище като такава от 
селскостопанските производители, 
на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с оглед приемането на 
правила относно прилагането на 
мярката.

заличава се

Or. en

Изменение 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за постоянно 
пасище като такава от 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед приемането на правила относно 
прилагането на мярката.

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земите за постоянно 
пасище и за трайни насаждения като 
такива от селскостопанските 
производители, на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощия да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора с оглед приемането на 
правила относно прилагането на 
мярката.

Or. it

Изменение 257
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за постоянно 
пасище като такава от 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед приемането на правила относно 
прилагането на мярката.

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за постоянно 
място за паша като такава от 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед приемането на правила относно 
прилагането на мярката.

Or. en

Изменение 258
Martin Häusling
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за постоянно 
пасище като такава от 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед приемането на правила относно 
прилагането на мярката.

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за постоянно 
място за паша като такава от 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед приемането на правила относно 
прилагането на мярката.

Or. en

Изменение 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за постоянно 
пасище като такава от 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед приемането на правила относно 
прилагането на мярката.

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за постоянни 
пасища като такава от 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед приемането на правила относно 
прилагането на мярката.

Or. en

Изменение 260
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) 7 % от обработваемата земя на 
стопанството ще се използва по 
начин, който увеличава 
функционалното биологично 
разнообразие и оттам 
функционирането на 
агроекосистемите или 
предоставянето на обществени блага. 
Елементите, които често вече са 
допустими като мерки за опазване на 
околната среда (например живи 
плетове, канавки, влажни зони и други 
полуестествени фрагменти на 
местообитанията, както и други 
съществуващи допустими особености 
на ландшафта), ще бъдат добавени 
към буферните ивици за създаването 
на агроекологични инфраструктури за 
устойчиви селскостопански системи. 
Следователно това не е нито 
„спиране на производството на 
дадена площ“, нито „ново оставяне 
на земи под угар“, а по-скоро 
подобряване на дългосрочната 
ефективност на цялата система.

Or. en

Изменение 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел да се гарантира 
ефективното и последователно 
прилагане на мярката за 
приоритетни екологични площи, 
като същевременно се вземат предвид 

заличава се
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специфичните особености на 
държавите членки, на Комисията 
следва да бъдат делегирани 
правомощия за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
с оглед на по-подробното определяне 
на видовете приоритетни екологични 
площи, посочени в същата мярка, и 
прибавянето и определянето на други 
видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазване на процента, 
посочен във въпросната мярка.

Or. en

Изменение 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел да се гарантира 
ефективното и последователно 
прилагане на мярката за 
приоритетни екологични площи, 
като същевременно се вземат предвид 
специфичните особености на 
държавите членки, на Комисията 
следва да бъдат делегирани 
правомощия за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
с оглед на по-подробното определяне 
на видовете приоритетни екологични 
площи, посочени в същата мярка, и 
прибавянето и определянето на други 
видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазване на процента, 
посочен във въпросната мярка.

заличава се

Or. en
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Изменение 263
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел да се гарантира ефективното 
и последователно прилагане на 
мярката за приоритетни екологични 
площи, като същевременно се вземат 
предвид специфичните особености на 
държавите членки, на Комисията следва 
да бъдат делегирани правомощия за 
приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора с оглед на по-
подробното определяне на видовете 
приоритетни екологични площи, 
посочени в същата мярка, и 
прибавянето и определянето на други 
видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазване на процента, 
посочен във въпросната мярка.

(29) С цел да се гарантира ефективното 
и последователно изграждане на 
екологичната инфраструктура, като 
същевременно се вземат предвид 
специфичните особености на държавите 
членки, на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с оглед на по-подробното 
определяне на видовете 
инфраструктура, посочени във 
въпросната мярка.

Or. en

Изменение 264
Мария Габриел

Предложение за регламент
Съображение 29а (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) С цел да се насърчи 
биоразнообразието, опазването на 
околната среда и 
производителността на селското 
стопанство се въвежда специална 
схема за секторите, допринасящи 
активно за това. Пчеларският сектор 
трябва да бъде смятан за 
приоритетен, като директни помощи 
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се предвиждат за подпомагане на 
пчелно семейство за регистрирани 
земеделски производители. Следва да 
бъде взета предвид необходимостта 
от финансиране за опрашителна 
дейност.

Or. bg

Изменение 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) С цел подобряване на околната 
среда, борба срещу глобалното 
затопляне, подобряване на 
агрономическите условия за 
земеделието, Комисията незабавно 
представя стратегически план за 
снабдяване с растителни протеини, 
което същевременно ще позволи на 
Европейския съюз да намали 
изключително голямата си външна 
зависимост. В случая този план 
трябва да позволи разработването в 
рамките на общата селскостопанска 
политика на съдържащи протеин 
маслодайни култури и на бобови 
култури, както и да стимулира 
селскостопанските научни 
изследвания по отношение на 
адаптирани и високопроизводителни 
сортове.

Or. fr

Изменение 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Предложение за регламент
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) С цел да се гарантира, че 
плановете за управление на 
хранителните вещества предоставят 
пълна документация и оптимизиране 
на използването на хранителни 
вещества и прилагането на торове от 
селскостопанските производители, 
на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с оглед приемането на 
допълнителни правила относно 
прилагането на мярката.

Or. en

Изменение 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Предложение за регламент
Съображение 29б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) С цел да се гарантира, че 
плановете за енергийна ефективност 
гарантират оптимизиране на 
използването на енергия от 
селскостопанските производители и 
свеждане до минимум използването 
на изкопаеми горива в стопанствата, 
на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с оглед приемането на 
допълнителни правила относно 
прилагането на мярката.

Or. en
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Изменение 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 29в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29в) С цел да се гарантира, че е 
осигурено покритие на почвата през 
зимата, като чрез тази мярка се 
увеличават до най-голямата 
възможна степен ползите за 
околната среда и климата, 
държавите членки следва да 
определят възможните дати за 
полагане и почистване на 
покритието, които са най-подходящи 
за тяхната територия, на 
Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с цел приемането на 
допълнителни правила относно 
прилагането на мярката.

Or. en

Изменение 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се насърчи устойчивото 
развитие на земеделието в райони със 
специфични природни ограничения 
държавите членки следва да могат да 
използват част от своите 
национални тавани за директни 
плащания за отпускането на годишно 

заличава се
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плащане за площ в допълнение към 
основното плащане на всички 
селскостопански производители, 
които работят в такива райони. Това 
плащане не следва да замества 
подпомагането, което се отпуска по 
програмите за развитие на селските 
райони, и не следва да се отпуска на 
селскостопански производители в 
райони, които са били определени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 на Съвета от 
20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), но не са 
били определени в съответствие с 
член 46, параграф 1 от Регламент 
(ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от … 
относно подпомагане на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].

Or. en

Изменение 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се насърчи устойчивото 
развитие на земеделието в райони със 
специфични природни ограничения 
държавите членки следва да могат да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания за 
отпускането на годишно плащане за 
площ в допълнение към основното 

(30) С цел да се насърчи устойчивото 
развитие на земеделието в райони със 
специфични природни ограничения и в 
изоставени райони държавите членки 
следва да могат да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за отпускането на годишно 
плащане, което да въведе нови 
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плащане на всички селскостопански 
производители, които работят в такива 
райони. Това плащане не следва да 
замества подпомагането, което се 
отпуска по програмите за развитие на 
селските райони, и не следва да се 
отпуска на селскостопански 
производители в райони, които са били 
определени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), но не са били определени в 
съответствие с член 46, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

параметри като брутна продаваема 
продукция (БПП) или добавена 
стойност, или брой наети 
работници, в допълнение към 
основното плащане на всички 
селскостопански производители, които 
работят в такива райони. Това плащане 
не следва да замества подпомагането, 
което се отпуска по програмите за 
развитие на селските райони, и не 
следва да се отпуска на селскостопански 
производители в райони, които са били 
определени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 
септември 2005 г. относно подпомагане 
на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
но не са били определени в съответствие 
с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […] на Европейския парламент и на 
Съвета от […] относно подпомагане на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР)[RDR].

Or. it

Изменение 271
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 
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за конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. 
Държавите членки следва да имат 
възможност да използват част от 
техните национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 
плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 
производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

за конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, дадена държава членка
може да въведе подпомагане на 
доходите на младите селскостопански 
производители, които започват своите 
селскостопански дейности, за да се 
улесни първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. 
Държавите членки могат да използват 
част от техните национални тавани за 
директни плащания за целите на 
отпускането на плащане на площ към 
основното плащане за млади 
селскостопански производители. 
Плащането следва да се отпуска 
единствено за период от максимум пет 
години, тъй като той следва да обхваща 
само първоначалния период след 
създаването на предприятието и да не се 
превръща в оперативна помощ.

Or. en

Изменение 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 
за конкурентоспособността на 

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който може да се 
вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 
за конкурентоспособността на 
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селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. 
Държавите членки следва да имат
възможност да използват част от 
техните национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 
плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 
производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, може да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. На 
държавите членки следва да бъде 
позволено да използват част от техните 
национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 
плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 
производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

Or. en

Обосновка

Мерките по втори стълб, свързани с младите селскостопански производители, са по-
ефективен начин за подпомагане и насърчаване на новите участници, поради което 
прилагането на мерките от държавите членки по първи стълб следва да бъде на 
доброволна основа.

Изменение 273
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 

(31) Като се има предвид, че само 6 % 
от селскостопанските 
производители в ЕС са под 35-годишна 



AM\905018BG.doc 195/205 PE491.238v01-00

BG

селскостопански производители изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва 
да се вземе предвид при 
разпределението и насочването на 
директните плащания. Това развитие е 
от съществена важност за 
конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните 
предприятия след първоначалното 
учредяване. Държавите членки следва 
да имат възможност да използват част 
от техните национални тавани за 
директни плащания за целите на 
отпускането на плащане на площ към 
основното плащане за млади 
селскостопански производители. 
Плащането следва да се отпуска 
единствено за период от максимум пет 
години, тъй като той следва да обхваща 
само първоначалния период след 
създаването на предприятието и да не се 
превръща в оперативна помощ.

възраст, а около 80 % от тях са на 
възраст над 55 години, е необходимо 
да се извърши социално устойчиво 
съживяване. Създаването и развитието 
на нова икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители или от 
нови участници за започване на 
селскостопански дейности следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Тези плащания следва също така да 
позволяват сътрудничество между 
по-възрастните и по-младите 
селскостопански производители, 
водещо до социално устойчиво 
развитие на селските райони. За 
новите селскостопански 
производители първоначалното 
финансиране е много важно за 
започване на дейност. Поради това 
отпуснатата инвестиционна помощ 
за първата година следва да бъде най-
малко 50 % от осигурения бюджет за 
целия период. Новите участници 
следва да бъдат физически и 
юридически лица, както и онези, 
които започват своята стопанска 
дейност като кооператив с други 
стопанства. Това развитие е от 
съществена важност за 
конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители и на 
новите участници, които започват 
своите селскостопански дейности, за да 
се улесни първоначалното установяване 
и структурното приспособяване на 
онези, които са засегнати, след 
първоначалното учредяване. Държавите 
членки следва да имат възможност да 
използват част от техните национални 
тавани за директни плащания за целите 
на отпускането на плащане на площ към 
основното плащане. Плащането следва 
да се отпуска единствено за период от 
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максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

Or. en

Изменение 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Създаването и развитието на 
нова икономическа дейност в
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители 
изисква влагането на много средства 
и представлява елемент, който 
следва да се вземе предвид при 
разпределението и насочването на 
директните плащания. Това развитие 
е от съществена важност за 
конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, 
по тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. 
Държавите членки следва да имат 
възможност да използват част от 
техните национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 
плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 

(31) С цел да се отговори на 
предизвикателството на 
обновяването на поколенията в
селскостопанския сектор, където само 
7 % от населението е на възраст под 
35 години, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. 
Държавите членки следва да имат 
възможност да използват част от 
техните национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 
плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 
производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
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производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

оперативна помощ.

Or. en

Изменение 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 
за конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. 
Държавите членки следва да имат 
възможност да използват част от 
техните национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 
плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители и 
другите нови участници изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 
за конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители и на 
новите участници, които започват 
своите селскостопански дейности, за да 
се улесни първоначалното установяване 
на младите селскостопански 
производители и на новите участници, 
както и структурното приспособяване 
на техните предприятия след 
първоначалното учредяване. Държавите 
членки следва да имат възможност да 
използват част от техните национални 
тавани за директни плащания за целите
на отпускането на плащане на площ към 
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производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

основното плащане за млади 
селскостопански производители и нови 
участници. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

Or. en

Изменение 276
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 
за конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. 
Държавите членки следва да имат 
възможност да използват част от 
техните национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители и 
другите нови участници изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 
за конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители и на 
новите участници, които започват 
своите селскостопански дейности, за да 
се улесни първоначалното установяване 
на младите селскостопански 
производители и на новите участници, 
както и структурното приспособяване 
на техните предприятия след 
първоначалното учредяване. Държавите 
членки следва да имат възможност да 
използват част от техните национални 
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плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 
производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

тавани за директни плащания за целите 
на отпускането на плащане на площ към 
основното плащане за млади 
селскостопански производители и нови 
участници. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

Or. en

Изменение 277
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 
за конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. 
Държавите членки следва да имат 

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от жените и
от младите селскостопански 
производители изисква влагането на 
много средства и представлява елемент, 
който следва да се вземе предвид при 
разпределението и насочването на 
директните плащания. Това развитие е 
от съществена важност за 
конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на жените и
на младите селскостопански 
производители, които започват своите 
селскостопански дейности, за да се 
улесни първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. 
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възможност да използват част от 
техните национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 
плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 
производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

Държавите членки следва да имат 
възможност да използват част от 
техните национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 
плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 
производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от пет 
години, тъй като той следва да обхваща 
само първоначалния период след 
създаването на предприятието и да не се 
превръща в оперативна помощ.

Or. it

Изменение 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 
за конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия
след първоначалното учредяване. 
Държавите членки следва да имат 
възможност да използват част от 

(31) Създаването и развитието на нова 
икономическа дейност в 
селскостопанския сектор от младите 
селскостопански производители изисква 
влагането на много средства и 
представлява елемент, който следва да 
се вземе предвид при разпределението и 
насочването на директните плащания. 
Това развитие е от съществена важност 
за конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор в Съюза и, по 
тази причина, следва да се въведе 
подпомагане на доходите на младите 
селскостопански производители, които 
започват своите селскостопански 
дейности, за да се улесни 
първоначалното установяване на 
младите селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните предприятия 
след първоначалното учредяване. 
Държавите членки следва да имат 
възможност да използват част от 
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техните национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 
плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 
производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ.

техните национални тавани за директни 
плащания за целите на отпускането на 
плащане на площ към основното 
плащане за млади селскостопански 
производители. Плащането следва да се 
отпуска единствено за период от 
максимум пет години, тъй като той 
следва да обхваща само първоначалния 
период след създаването на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ. Счита, че на 
жените в селскостопанския сектор, 
които съставляват значителна част 
от работната сила, следва на бъдат 
предлагани специални програми за 
обучение, както и надбавки за 
настаняване.

Or. ro

Изменение 279
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Обновяването на поколенията 
ще се извърши успешно в бъдеще, ако 
на мъжете и жените се предоставят 
еднакви права и възможности, 
включително индивидуални схеми за 
социално осигуряване, образование, 
изграждане на капацитет и участие в 
процеса на вземане на решения; 
обновяването на поколенията изисква 
също така активно да се пазят и 
развиват важните културни, 
социални и развлекателни дейности, 
които правят привлекателен живота 
в стопанствата и в общностите на 
селските райони;

Or. en
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Изменение 280
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 31а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Признаването на заетостта на 
жените в селскостопанския сектор и 
техния директен принос за 
икономическото равновесие, по-
специално при малките и семейните 
стопанства, посредством заетост, 
която остава невидима за 
статистиката, непризната на 
равнище на трудова заетост и в 
резултат на това не поражда никакъв 
вид пасивни права, следва да бъдат 
застъпени в общата селскостопанска 
политика на Европейския съюз. 
Схемата за директни плащания 
изглежда подходящият инструмент 
за насърчаване на включването на 
жените от селските райони в 
официалната икономика, трудова 
заетост и социална система. 
Средствата следва да са насочени към 
насърчаване на съсобствеността в 
съответните стопанства или към 
трудовото регулиране на приноса, 
реализиран от жените в семейните 
стопанства.

Or. es

Обосновка

От 26,7 милиона редовно заети лица в селското стопанство в Европа 42 % са жени, 
но само едно от всеки пет стопанства се управлява като собственост от жена. 
Изчислено е, че работата на близо 20 милиона европейки остава невидима за целите 
на трудовата заетост, икономиката и статистиката.
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Изменение 281
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 31б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) Осъществяването на 
горепосочените цели се подкрепя от 
разпоредбите на Директива 
2010/41/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 юли 2010 г. за 
прилагане на принципа на равно 
третиране на мъжете и жените, 
които извършват дейности в 
качеството на самостоятелно заети 
лица, но от своя страна е затруднено 
поради липсата на достоверни 
обективни данни, които да позволят 
изготвянето на обосновани 
бюджетни предвиждания. Поради 
това е целесъобразно да се включи 
общият принцип в настоящия 
регламент и да се определят срокове 
за осигуряване на данните, както и да 
се предвидят конкретни механизми 
на плащане, за да се онагледи и 
признае заетостта на жените в 
селските райони. В съответствие с 
философията на стълбовете в ОСП 
директните плащания следва да 
съсредоточат върху признаването на 
тези структурни аспекти, като 
същевременно в ЕЗФРСР се включат 
по-конкретни мерки за насърчаване, 
признаване и финансиране на приноса 
на жените по въпроси, свързани с 
диверсификацията, предоставянето 
на услуги, иновациите и техния 
принос като цяло за препитанието на 
населението в селските райони. По 
същия начин обхватът на ЕЗФРСР е 
подходящ за укрепване на 
специфичните мрежи за 
сътрудничество в съответствие с 
предложенията, включени в 
предложението за резолюция на 
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Европейския парламент 
2010/2054(INI) относно ролята на 
жените в селското стопанство и 
селските райони.

Or. es

Обосновка

Невидимостта на заетостта на жените в селскостопанската сфера прави 
задължително съществуването на данни, позволяващи да се изчислят задълбочено 
финансовите нужди за насърчаване на съсобствеността и регулиране на трудовата 
заетост, както и на възможността за признаване на социалните права на жените в 
селските райони. Понастоящем тези данни са разпокъсани или просто не 
съществуват. Единственото сериозно решение е включване на структурен механизъм 
в ОСП, като се предложи срок за получаване на такива данни и се призове Комисията 
да изготви допълнително предложение към тази реформа в рамките на предвидения 
срок на действие в периода 2013—2020 г.

Изменение 282
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С цел да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите и да се 
избегне каквато и да било 
дискриминация между тях на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед определяне на условията, при 
които юридическо лице може да се 
счита за отговарящо на условията за 
получаване на плащане за млади 
селскостопански производители, по-
специално прилагането на 
възрастовата граница към едно или 
повече физически лица, които 
участват в юридическото лице.

(32) С цел да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите и да се 
избегне каквато и да било 
дискриминация между тях на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед определяне на условията, при 
които юридическо лице може да се 
счита за отговарящо на условията за 
получаване на плащане за млади 
селскостопански производители или за 
нови участници.

Or. en
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