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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1030

Изменение 1030
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 16 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят праг за 
площ и отпускат необвързани с 
производството директни плащания 
само на истински земеделски стопани, 
чиято отговаряща на условията площ на 
стопанството, за която са поискани 
необвързани с производството директни 
плащания, надхвърля този праг за площ.

Държавите членки са свободни да 
вземат решения относно 
разпределянето на плащанията въз 
основа на дейности на стопанство — 
т.е. на работната единица — и/или 
могат да определят праг за площ и 
отпускат необвързани с производството 
директни плащания само на истински 
земеделски стопани, чиято отговаряща 
на условията площ на стопанството, за 
която са поискани необвързани с 
производството директни плащания, 
надхвърля този праг за площ.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1031

Изменение 1031
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 16 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на прага за площ, 
държавите членки се стремят да 
гарантират, че необвързаните с 
производството директни плащания 
могат да се отпускат само на истински 
земеделски стопани, ако:

При определяне на прага за площ или 
според актива държавите членки се 
стремят да гарантират, че необвързаните 
с производството директни плащания 
могат да се отпускат само на истински 
земеделски стопани, ако:

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1032

Изменение 1032
Роман Хайдер
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 18 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки могат да 
решат да удвоят основното 
подпомагане на доходите на хектар за 
първите 20 хектара.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1033

Изменение 1033
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 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите за 
устойчивост („преразпределително 
подпомагане на доходите“) съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки могат да 
предоставят допълнително 
преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост 
(„преразпределително подпомагане на 
доходите“) съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП.

Or. en

Обосновка

Предложението за въвеждане на преразпределително плащане като задължително е 
дискриминационно за някои държави членки и региони на ЕС, главно поради 
различното историческо развитие и различните земеделски структури в различните 
държавите членки. Всички активно заети земеделски стопани трябва да получават 
подходяща подкрепа, независимо от размера, тъй като трябва да се полагат грижи 
за всеки хектар земя и тъй като всеки хектар спомага за постигането на 
екологичните, социалните и икономическите цели на ЕС.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1034

Изменение 1034
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 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират 
преразпределяне на подпомагането от 
по-големите към по-малките или 
средните земеделски стопанства, като 
предвиждат преразпределително 
подпомагане на доходите под формата 
на годишно, необвързано с 
производството плащане за хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
на земеделските стопани, които имат 
право на плащане съгласно основното 
подпомагане на доходите, посочено в 
член 17.

2. Държавите членки могат да 
гарантират преразпределяне на 
подпомагането от по-големите към по-
малките или средните земеделски 
стопанства, като предвиждат 
преразпределително подпомагане на 
доходите под формата на годишно, 
необвързано с производството плащане 
за хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, на земеделските стопани, 
които имат право на плащане съгласно 
основното подпомагане на доходите, 
посочено в член 17.

Or. en

Обосновка

Предложението за въвеждане на преразпределително плащане като задължително е 
дискриминационно за някои държави членки и региони на ЕС, главно поради 
различното историческо развитие и различните земеделски структури в различните 
държавите членки. Всички активно заети земеделски стопани трябва да получават 
подходяща подкрепа, независимо от размера, тъй като трябва да се полагат грижи 
за всеки хектар земя и тъй като всеки хектар спомага за постигането на 
екологичните, социалните и икономическите цели на ЕС.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1035

Изменение 1035
Анджело Чока, Мара Бицото
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 28 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По преценка на държавата 
членка може да се предоставя 
подпомагане, обвързано с доходите, на 
сектори и производства, различни от 
изброените в параграф 1, или на други 
видове практики, ако те са важни по 
икономически, социални или 
екологични причини. След това 
помощта се включва в националния 
стратегически план.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1036

Изменение 1036
Анджело Чока, Мара Бицото
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 28 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки подпомагат в 
рамките на този вид интервенция 
истински земеделски стопани, които се 
задължават да прилагат на хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, селскостопански 
практики, благоприятни за климата 
и околната среда.

2. Държавите членки подпомагат в 
рамките на този вид интервенция 
активни земеделски стопани, които се 
задължават да прилагат 
селскостопански практики и 
сертифицирани схеми, благоприятни 
за климата, околната среда и 
хуманното отношение към 
животните, които водят до 
постигане на една или повече от 
специфичните цели, определени в 
член 6, параграф 1, букви г), д), е) и и), 
и са пригодени да отговарят на 
специфични национални или 
регионални потребности.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че средствата за това подпомагане идват от тавана, определен 
за директните плащания – запазен за активните земеделски стопани, които 
отговарят на изискванията за кръстосано спазване – е абсолютно неприемливо тези 
ресурси да се разпределят на други субекти, които не отговарят на тези основни 
изисквания за активни земеделски стопани.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1037

Изменение 1037
Анджело Чока, Мара Бицото
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 28 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигането на една или повече 
специфични цели, посочени в член 6, 
параграф 1, букви г), д), е) и и), 
държавите членки могат да 
установят еквивалентни 
селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната 
среда, които водят до значително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, въглеродна неутралност или 
нетно улавяне на въглерод. За тази 
цел и за да се постигне специфичната 
цел, посочена в член 6, параграф 1, 
буква б), прецизното земеделие трябва 
да бъде признато за подходяща 
практика за подпомагане на 
активните земеделски стопани, 
които са се ангажирали да прилагат 
тази селскостопанска практика, 
посочена в параграф 1.

Or. en

Обосновка

В рамките на списъка на селскостопанските практики за значително намаляване на 
емисиите на парникови газове, цифровата селскостопанска система — по-конкретно 
„прецизно земеделие“ — следва да бъде призната като подходяща практика за 
еквивалентните мерки, които ще бъдат включени в екосхемите, тъй като е по-
благоприятна от еквивалентните практики, предвидени за кръстосаното спазване. За 
тази цел следва да се отпусне допълнително плащане на земеделските стопани, които 
възприемат тази добра практика.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1038

Изменение 1038
Анджело Чока, Мара Бицото
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 28 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки включват в 
тези списъци най-малкото екосхеми, 
предназначени да предложат на 
земеделските стопани 
възможността да определят 
минимален дял от земеделската 
площ, който да е предназначен за 
непроизводствени обекти или площи, 
употреба на селскостопански 
инструмент за устойчиво управление 
на хранителните вещества и по 
целесъобразност подходяща 
поддръжка на влажни зони и 
торфища.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да предоставят подпомагането за екосхемите и за всички 
мерки, измежду които земеделските стопани могат да избират и които отговарят 
на условията за подпомагане. Тази възможност за избор на земеделските стопани 
трябва да се прилага за всички мерки, включително площта, която ще бъде отделена 
за непроизводствени площи.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1039

Изменение 1039
Анджело Чока, Мара Бицото
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 28 – параграф 6 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Подпомагането за екосхемите е 
под формата на годишно плащане за 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, и то се предоставя като:

6. Подпомагането за екосхемите е 
под формата на годишно плащане за 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, и/или плащане за 
земеделско стопанство и се 
предоставя като стимулиращи 
плащания, които представляват 
повече от компенсация на 
допълнителните понесени разходи и 
пропуснатите приходи, и могат да 
бъдат под формата на еднократна 
сума; Размерът на плащанията 
варира в зависимост от степента на 
амбициозност на устойчивостта на 
всяка интервенция или набор от 
интервенции въз основа на 
недискриминационни критерии, за да 
се предложи ефективен стимул за 
участие и да се стимулират 
земеделските стопани да възприемат 
селскостопански практики, 
благоприятни за околната среда и 
климата.

Or. en

Обосновка

Земеделските стопани трябва да получават подходящо обезщетение за активната си 
роля за намаляване на въглеродните емисии под формата на финансови стимули, 
чийто размер трябва да бъде по-висок от по-високите понесени разходи и загубата на 
приходи в резултат на прилагането на селскостопанските практики, приети за 



AM\1216006BG.docx PE658.380v01-00
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постигане на целите в областта на околната среда и климата.


