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Моника Холмайер, Сабине Ферхайен, Йенс Гизеке, Аксел Фос, Рамона Стругариу, 
Ралф Зеекац, Мариан Жан Маринеску, Кристине Шнайдер, Томаш Здеховски, 
Лудек Нидермайер, Мария Грапини, Никлас Хербст, Кристиян Елер, Марион 
Валсман, Лара Волтерс, Мохамед Шахим, Иржи Поспишил, Станислав Полчак, 
Кристиан Долешал, Ангелика Ниблер, Даниел Каспари, Михал Виезик, Лена 
Дюпон, Виола фон Крамон Таубадел, Хилдегард Бентеле, Щефан Бергер, Сабрина 
Пинедоли, Даниел Фройнд, Микулаш Пекса, Марлене Мортлер, Маркета 
Грегорова, Сергей Лагодински, Тициана Бегин, Фабио Масимо Касталдо, 
Пиерникола Педичини, Роза Д’Амато

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 15 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Комисията събира информация 
за всички субсидии, получени от 
[първи и втори стълб на ОСП], и 
обобщава общата сума, която дадено 
физическо лице получава пряко чрез 
директни плащания или непряко като 
бенефициер на юридически лица, 
които са бенефициери на плащания 
по ОСП (директни плащания и 
плащания от развитието на селските 
райони). Комисията следи в реално 
време и спира плащанията, 
надхвърлящи общия сбор от:
а) 500 000 EUR в първия стълб за 
директни плащания;
б) 1 000 000 EUR за инвестиции по 
втория стълб; Комисията се 
уведомява, ако горната граница бъде 
надвишена. Комисията преценява 
според всеки отделен случай дали в 
надлежно обосновани случаи може да 
бъде направено изключение. 
Комисията разработва ясно 
определени обективни критерии, 
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които се публикуват под формата на 
насоки за органите на държавите 
членки без ненужно забавяне.
Плащанията за проекти в полза на 
населението като цяло, които се 
изпълняват от регионални и местни 
органи, общини или градове, следва да 
бъдат изключени от тези тавани.
Комисията създава система за 
информация и мониторинг в реално 
време чрез адаптиране и разширяване 
на системата ARACHNE или други 
подходящи ИТ инструменти; 
Държавите членки са задължени да 
въвеждат всички съответни данни 
(като проекта, плащанията, 
юридическите лица, физическите 
лица, действителните собственици и 
др.) в тази система в реално време 
като условие за получаване на 
средства по настоящия регламент; 
Комисията използва тази система за 
информация и мониторинг в реално 
време, за да даде възможност за 
точен преглед на разпределението и 
справедливото разпределение на 
средствата на ЕС и за да има 
възможност за проследяване и 
обединяване на разпределените 
финансови средства.
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