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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1000

Изменение 1000
Жил Льобретон
от името на групата ID

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

млади земеделски стопани и за 
създаване на предприятия в селските 
райони до 100 000 EUR; достъпът до 
тази сума ще е възможен чрез или в 
комбинация с финансов инструмент за 
подпомагане. Извън необходимата 
помощ за младите земеделски 
стопани само доходоносните цени 
гарантират устойчивостта на 
съответните стопанства. 
Последното условие понастоящем не 
е изпълнено от ЕС и ОСП, което 
представлява сериозна заплаха за 
бъдещето на европейското селско 
стопанство.

Or. en



AM\1216002BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1001

Изменение 1001
Як Мадисон
от името на групата ID

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47 a) Подчертава факта, че 
европейската икономика се основава 
на система на свободен пазар и че тя 
следва да приема капитализма; 
подчертава обаче, че тъй като 
директните плащания по ОСП, които 
понастоящем са в сила, 
облагодетелстват непропорционално 
„старите“ държави членки в 
сравнение с „новите“, директните 
плащания по ОСП следва да бъдат 
коригирани, за да се гарантира пълно 
сближаване, тъй като всички 
европейски земеделски стопани 
трябва да отговарят на едни и същи 
стандарти и изисквания на ЕС.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1002

Изменение 1002
Иван Давид
от името на групата ID

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Подпомагане за директните 
плащания в рамките на стратегическите 
планове по ОСП следва да бъде 
предоставено в рамките на средствата, 
разпределени за отделните държави, 
определени в настоящия регламент. 
Тези средства, разпределени за 
отделните държави, следва да 
представляват продължение на 
промените, като средствата на 
държавите членки с най-ниско равнище 
на подпомагане за хектар постепенно се 
увеличават, за да покрият 50 % от 
разликата до достигане на 90 % от 
средната за Съюза стойност. С цел да 
се вземе предвид механизмът за 
намаляване на плащанията и 
възможността за използване на 
резултата от намалението в държавата 
членка, общите индикативни финансови 
средства за година в стратегическия 
план по ОСП на дадена държава членка 
следва да могат да надвишават 
средствата, разпределени за отделните 
държави.

(48) Подпомагане за директните 
плащания в рамките на стратегическите 
планове по ОСП следва да бъде 
предоставено в рамките на средствата, 
разпределени за отделните държави, 
определени в настоящия регламент. 
Процесът на сближаване трябва да 
бъде завършен изцяло в рамките на 
периода, обхванат от МФР за периода 
2021—2027 г., за да се спази 
Решението на Европейския съвет от 
2002 г. и да се гарантира лоялна 
конкуренция и равенство между 
държавите членки. Тези средства, 
разпределени за отделните държави, 
следва да представляват продължение 
на промените, като средствата на 
държавите членки с най-ниско равнище 
на подпомагане за хектар постепенно се 
увеличават. До края на програмния 
период следва да се постигне пълно 
външно сближаване на директните 
плащания. С цел да се вземе предвид 
механизмът за намаляване на 
плащанията и възможността за 
използване на резултата от намалението 
в държавата членка, общите 
индикативни финансови средства за 
година в стратегическия план по ОСП 
на дадена държава членка следва да 
могат да надвишават средствата, 
разпределени за отделните държави.
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Or. en

Обосновка

Предложените равнища на външно сближаване са недостатъчни, пълно сближаване 
на плащанията трябва да бъде постигнато до 2027 г. Призоваваме за пропорционална 
система на сближаване, основана на преразпределение на плащанията от тези над 
средната стойност за ЕС в посока към тези под средната стойност за ЕС.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1003

Изменение 1003
Иван Давид
от името на групата ID

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Подпомагане за директните 
плащания в рамките на стратегическите 
планове по ОСП следва да бъде 
предоставено в рамките на средствата, 
разпределени за отделните държави, 
определени в настоящия регламент. 
Тези средства, разпределени за 
отделните държави, следва да 
представляват продължение на 
промените, като средствата на 
държавите членки с най-ниско равнище 
на подпомагане за хектар постепенно се 
увеличават, за да покрият 50 % от 
разликата до достигане на 90 % от 
средната за Съюза стойност. С цел да се 
вземе предвид механизмът за 
намаляване на плащанията и 
възможността за използване на 
резултата от намалението в държавата 
членка, общите индикативни финансови 
средства за година в стратегическия 
план по ОСП на дадена държава членка 
следва да могат да надвишават 
средствата, разпределени за отделните 
държави.

(48) Подпомагане за директните 
плащания в рамките на стратегическите 
планове по ОСП следва да бъде 
предоставено в рамките на средствата, 
разпределени за отделните държави, 
определени в настоящия регламент. 
Тези средства, разпределени за 
отделните държави, следва да 
представляват продължение на 
промените, като средствата на 
държавите членки с най-ниско равнище 
на подпомагане за хектар постепенно се 
увеличават, за да покрият разликата до 
достигане на средната за Съюза 
стойност. С цел да се вземе предвид 
механизмът за намаляване на 
плащанията и възможността за 
използване на резултата от намалението 
в държавата членка, общите 
индикативни финансови средства за 
година в стратегическия план по ОСП 
на дадена държава членка следва да 
могат да надвишават средствата, 
разпределени за отделните държави.

Or. en

Обосновка

Предложените равнища на външно сближаване са недостатъчни, пълно сближаване 
на плащанията трябва да бъде постигнато до 2027 г. Призоваваме за пропорционална 
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система на сближаване, основана на преразпределение на плащанията от тези над 
средната стойност за ЕС в посока към тези под средната стойност за ЕС.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1004

Изменение 1004
Жил Льобретон
от името на групата ID

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на 
климата съгласно ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, тази програма 
ще допринесе за координиране на 
действията в рамките на 
политиките на Съюза и постигане на 
общата целева стойност за 
изразходване на 25 % от бюджета на 
ЕС в подкрепа на целите, свързани с 
климата. Очаква се действията по 
линия на ОСП да допринасят с 40 % 
от общия финансов пакет на ОСП за 
постигане на целите в областта на 
климата. По време на подготовката и 
изпълнението на програмата ще 
бъдат набелязани съответните 
действия и те ще бъдат 
преразгледани в контекста на 
съответните процеси на оценка и 
преглеждане.

заличава се

Or. en



AM\1216002BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1005

Изменение 1005
Иван Давид
от името на групата ID

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да формулират определението за истински земеделски 
стопанин на доброволна основа. Определението следва да отчита факта, че 
земеделските стопани се грижат за земеделската земя независимо от другите 
икономически дейности. Предишният опит с принципа на „активен земеделски 
стопанин“ на равнище ЕС доведе до неприемлива административна тежест и се 
оказа неефективен.
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15.10.2020 A8-0200/1006

Изменение 1006
Анджело Чока, Мара Бицото, Жил Льобретон, Елена Лици, Джанантонио Да Ре 
от името на групата ID

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „земеделската площ“ се определя 
по начин, че да включва обработваема 
земя, трайни насаждения и постоянно 
затревени площи. Термините 
„обработваема земя“, „трайни 
насаждения“ и „постоянно затревени 
площи“ се определят от държавите 
членки в съответствие със следната 
рамка:

б) „земеделската площ“ се определя 
по начин, че да включва обработваема 
земя, трайни насаждения, постоянно 
затревени площи и агро-лесовъдни 
системи. Особеностите на 
ландшафта, като дървета, живи 
плетове, крайречна дървесна 
растителност, каменни стени 
(тераси), канавки, езера се включват 
като допустими компоненти на 
земеделската площ. Термините 
„обработваема земя“, „трайни 
насаждения“, „постоянно затревени 
площи“ и „агро-лесовъдни системи“ се 
определят от държавите членки в 
съответствие със следната рамка:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1007

Изменение 1007
Анджело Чока, Мара Бицото, Елена Лици, Джанантонио Да Ре, Жил Льобретон
от името на групата ID

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) „обработваема земя“ означава 
земя, обработвана за отглеждане на 
култури, или площ на разположение за 
отглеждане на култури, но оставена под 
угар, и включва площите, които са 
оставени под угар в съответствие с 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1257/199928 на Съвета, член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/200529  на 
Съвета, член 28 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 или член 65 от настоящия 
регламент.

i) „обработваема земя“ означава 
земя, обработвана за отглеждане на 
култури, или площ на разположение за 
отглеждане на култури, но оставена под 
угар, и агро-лесовъдни култури, 
смесени с автохтонни дървета и 
храсти, и включва площите, които са 
оставени под угар в съответствие с 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1257/199928 на Съвета, член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/200529  на 
Съвета, член 28 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 или член 65 от настоящия 
регламент.

_________________ _________________
28  Регламент (ЕО) № 1257/1999 на 
Съвета от 17 май 1999 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на 
земеделието (ФЕОГА) и за изменение и 
отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 
26.6.1999 г., стр. 80).

28  Регламент (ЕО) № 1257/1999 на 
Съвета от 17 май 1999 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на 
земеделието (ФЕОГА) и за изменение и 
отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 
26.6.1999 г., стр. 80).

29 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) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стp. 
1).

29 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) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стp. 
1).
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Изменение 1008
Анджело Чока, Мара Бицото, Елена Лици, Джанантонио Да Ре, Жил Льобретон
от името на групата ID

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка iii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii a) „агро-лесовъдни системи“ 
означава системи за земеползване, при 
които дървета и храсти се 
отглеждат върху същата площ, върху 
която се извършват селскостопански 
практики;

Or. en
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Изменение 1009
Иван Давид
от името на групата ID

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „истински земеделски 
стопани“ се определят по начин, че 
да се гарантира, че не се предоставя 
подпомагане на доходите на лица, 
чиято селскостопанска дейност 
представлява само незначителна 
част от цялостната им 
икономическа дейност или чиято 
основна стопанска дейност не е 
селскостопанска, без да изключва от 
подпомагане земеделски стопани, 
които извършват разнородна 
дейност. Определението позволява да 
се прецени кои земеделски стопани не 
се считат за истински земеделски 
стопани въз основа на условия, като 
приходи, разходи за труд в 
стопанството, предмет на 
дружеството и/или включване в 
регистрите.

заличава се

Or. en


