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КРАТКА ОБОСНОВКА

Директните плащания за земеделските производители са изключително важна част от 
ОСП и представляват значителен приоритет за настоящата реформа. Реформата се 
стреми да постигне равновесие между подпомагането на доходите и новите обществени 
предизвикателства чрез интегриране на екологичните изисквания посредством 
сериозен екологизиращ компонент в първия стълб. Създаването на ползи за околната 
среда и климата представлява допълнителна обосновка за подпомагането на доходите 
на земеделските производители, тъй като целта му е да гарантира, че всички 
земеделски производители ще обръщат внимание на тези въпроси. Освен това 
финансовите интереси на Съюза ще бъдат защитени.

Тъй като с течение на времето общата селскостопанска политика се усложни, 
необходимо е по-добрата нормативна уредба и значителното намаляване на 
бюрокрацията да се превърнат във важен компонент от бъдещата обща селскостопанска 
политика. Всякакви неоправдани и прекомерни административни тежести и разходи за 
националните органи следва да бъдат избягвани, по-специално в светлината на 
бюджетната консолидация на държавите членки и недостига на ресурси. Необходимо е 
целево разходване на средствата с цел да се гарантира разумно управление на 
фондовете на Съюза, насочено към предоставянето на значителни обществени блага 
чрез многофункционална обща селскостопанска политика.

Целта на предложението на Комисията е да формулира общи варианти на политиката, 
за да отговори на бъдещите предизвикателства пред селското стопанство и селските 
райони и да постигне поставените пред общата селскостопанска политика цели, по-
специално надеждно производство на храни, устойчиво управление на природните 
ресурси и действията в областта на климата и балансирано териториално развитие.

Накратко, Комисията предлага тридесет процента от директните плащания да бъдат 
обвързани с „екологизирането“ и тези плащания да гарантират, че всички земеделски 
стопанства предоставят ползи за околната среда и климата. Освен това се предлага 
специална подкрепа за дребните земеделски производители с цел опростяване на 
подпомагането, което им се предоставя, както и допълнителна подкрепа за млади 
земеделски производители с цел да се насърчат повече млади земеделски 
производители да останат или навлязат в този отрасъл. Предлага се и незадължителна 
схема за плащания за по-малко облагодетелстваните райони, която взема предвид 
значимостта на тези райони. С цел да отговори на призивите за повече справедливост, 
Комисията предлага въвеждането на горна граница за земеделските стопанства, които 
получават значителни по размери директни плащания, както и намаляване на разликите 
в размера на директните плащания за земеделските стопанства между отделните 
държави членки.  По отношение на кръстосаното спазване Комисията прави 
определени промени в изискванията за добро селскостопанско и екологично състояние 
(ДСЕС) и законовоустановени изисквания за управление (ЗИУ).

От съществено значение е да се гарантира спазването на изискванията на обществения 
интерес, свързан с отпускането на плащанията.

Настоящият доклад се основава на общата финансова сума за ОСП, предложена от 
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Комисията в рамките на бъдещата многогодишна финансова рамка. Ако в това 
предложение бъдат направени коренни промени, съдържанието на становището ще 
трябва да бъде преразгледано.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) необходимо е сумите, определени 
за ОСП за бюджетната 2013 година, 
да бъдат запазени и през следващия 
период на финансово програмиране 
поне на същото равнище. ще бъдат 
необходими адекватни финансови 
ресурси, за да се отговори на 
предизвикателствата в областта на 
продоволствената сигурност, 
защитата на околната среда, 
изменението на климата и 
териториалния баланс в условията на 
разширен Европейски съюз, както и за 
да се даде възможност на ОСП да 
допринесе за успеха на стратегията 
„ЕС 2020“;

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Горна граница на функция 2

необходимо е сумите, определени за 
ОСП за бюджетната 2013 година, да 
бъдат запазени и през следващия 
период на финансово програмиране 
поне на същото равнище. ще бъдат 
необходими адекватни финансови 
ресурси, за да се отговори на 
предизвикателствата в областта на 
продоволствената сигурност, 
защитата на околната среда, 
изменението на климата и 
териториалния баланс в условията на 
разширен Европейски съюз, както и за 
да се даде възможност на ОСП да 
допринесе за успеха на стратегията 
„ЕС 2020“.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 

заличава се
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които са получили по-малко от 5 000 
EUR директни плащания за 
предходната година.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 25 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR]. В 

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR] при 
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резултат на това съответната сума 
повече няма да е на разположение за 
мерки за подпомагане по програми за 
развитие на селските райони.

условие, че най-малко 20 % остават 
на разположение по ЕЗФРСР. В 
резултат на това съответната сума 
повече няма да е на разположение за 
мерки за подпомагане по програми за 
развитие на селските райони.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат плащане, 
посочено в настоящата глава на 
национално или — при прилагане на 
член 20 — на регионално равнище. В 
случай на прилагане на регионално 
равнище ― във всеки регион 
държавите членки използват част от 
тавана, определен според параграф 3. 
За всеки регион въпросната част се 
изчислява, като съответният 
регионален таван, определен в 
съответствие с член 20, параграф 2, 
се раздели на тавана, определен в 
съответствие с член 19, параграф 1.

2. Държавите членки прилагат плащане, 
посочено в настоящата глава за всяко 
право за получаване на плащане.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички национални суми, които не 
са използвани в съответствие с 
настоящата глава, се използват за 
финансиране на мерки по Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за агроекологични 
мерки.

Изменение 9
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Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Всички средства, произтичащи от 
намаляване на основното плащане 
или от изплащане на санкции 
съгласно настоящата глава или 
членове 30, 31 и 32, на основание 
неспазване на правилата, остават в 
държавите членки и в регионите, 
където са възникнали.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Всички суми, натрупани в 
резултат на намаления или санкции, 
налагани на основание неспазване на 
изискванията на настоящия член и на 
членове 30, 31 и 32, остават в 
държавата членка и региона, където 
са възникнали.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Неусвоените бюджетни кредити в 
рамките на националния таван на 
държавите членки, които са били 
предназначени за финансиране на 
плащанията, посочени в настоящата 
глава, остават в държавите членки и 
се използват за мерки за агроекология 
и климат в съответствие с 
Регламент (ЕС) №.../20xx (ЕЗФРСР).
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