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15.10.2020 A8-0200/1108

Изменение 1108
Берт-Ян Ройсен
от името на групата ECR

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 69 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Установяване на млади 
земеделски стопани и помощ за 
стартиране на стопанска дейност в 
селските райони

Установяване на млади 
земеделски стопани, нови земеделски 
стопани и помощ за стартиране и 
развитие на устойчива стопанска 
дейност в селските райони

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане във връзка с 
установяването на млади земеделски 
стопани и помощ за стартиране на 
стопанска дейност в селските райони 
при условията, установени в настоящия 
член, и както е уточнено допълнително 
стратегическите им планове по ОСП с 
цел да допринесат за постигането на 
специфичните цели, посочени в член 6.

1. Държавите членки предоставят 
подпомагане във връзка с 
установяването на млади земеделски 
стопани или тяхното включване в 
съществуващите земеделски 
предприятия, нови земеделски 
стопани и помощ за стартиране и 
развитие на стопанска дейност в 
селските райони, включително за 
диверсификация на 
селскостопанските дейности, при 
условията, установени в настоящия 
член, и както е уточнено допълнително 
в стратегическите им планове по ОСП с 
цел да допринесат за постигането на 
специфичните цели, посочени в член 6. 
Подпомагането по настоящия член се 
предоставя, при условие че бъде 
представен бизнес план.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане само по този 
вид интервенции, за да окажат 
съдействие за:

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по 
настоящия член, за да окажат 
съдействие само за:

a) установяването на млади 
земеделски стопани, които отговарят на 
условията, включени в определението в 

a) установяването и развитието на 
млади земеделски стопани, които 
отговарят на условията, включени в 
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член 4, параграф 1, буква з); определението в член 4, параграф 1, 
буква з);

aa) установяването на нови 
земеделски стопани;

б) стартиране на стопанска дейност 
в селските райони, свързано със 
селското и горското стопанство, или 
диверсификация на доходи на 
земеделските домакинства;

б) стартиране и развитие на 
стопанска дейност в селските райони, 
свързани със селското стопанство, 
горското стопанство, биоикономиката, 
кръговата икономика и селския 
туризъм, или диверсификация на 
доходите на земеделските домакинства;

в) стартиране на стопанска дейност 
за неселскостопански дейности в 
селските райони, които са част от 
стратегиите за местно развитие.

в) стартиране на стопанска дейност 
за неселскостопански дейности в 
селските райони, които са част от 
стратегиите за местно развитие, от 
страна на земеделските стопани, 
които диверсифицират своята 
дейност, както и от 
микропредприятията и физическите 
лица в селските райони.

2a. Държавите членки могат да 
предвидят специални разпоредби, за 
да гарантират, че младите 
земеделски стопани и новите 
земеделски стопани, които се 
присъединяват към групи от 
земеделски стопани, организации на 
производители или кооперативни 
структури, не губят помощта за 
установяване. Тези разпоредби 
спазват принципа на 
пропорционалност и вземат предвид 
участието на младите земеделски 
стопани и на новите земеделски 
стопани в структурата.

3. Държавите членки определят 
условия за представяне на бизнес план и 
за неговото съдържание.

3. Държавите членки определят 
условия за представяне на бизнес план и 
за неговото съдържание.

4. Държавите членки предоставят 
подпомагане под формата на 
еднократни суми. Подпомагането се 
ограничава до максимален размер от 
100 000 EUR и може да бъде съчетавано 
с финансови инструменти.

4. Държавите членки предоставят 
подпомагане под формата на 
еднократни суми, които може да се 
разграничават съгласно обективни 
критерии. Подпомагането се 
ограничава до максималния размер, 
определен в приложение IXаа, и може 
да бъде съчетавано с финансови 
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инструменти.

4а. Подпомагането по настоящия 
член може да се отпуска под формата 
на няколко транша.
4б. Държавите членки 
гарантират, че разпределените 
бюджетни средства за млади 
земеделски стопани няма да бъдат 
намалени.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1109

Изменение 1109
Берт-Ян Ройсен
от името на групата ECR

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 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато подпомагането се предоставя въз 
основа на допълнителни разходи или на 
пропуснати приходи в съответствие с 
членове 65, 66 и 67, държавите членки 
гарантират, че съответните изчисления 
са адекватни и точни, както и че са 
направени въз основа на метода за 
коректно, справедливо и доказуемо 
изчисление. За тази цел организация, 
която е функционално независима от 
органите, отговарящи за изпълнението 
на стратегическия план по ОСП, и която 
разполага с подходящите експертни 
знания, прави изчисленията или 
потвърждава адекватността и точността 
на изчисленията.

Когато подпомагането се предоставя въз 
основа на допълнителни разходи или на 
пропуснати приходи в съответствие с 
членове 65, 66 и 67, държавите членки 
гарантират, че съответните изчисления 
са адекватни и точни, както и че са 
направени въз основа на метода за 
коректно, справедливо и доказуемо 
изчисление. За тази цел организация, 
която е функционално независима от 
органите, отговарящи за изпълнението 
на стратегическия план по ОСП, и която 
разполага с подходящите експертни 
знания, прави изчисленията или 
потвърждава адекватността и точността 
на изчисленията.

Когато независимата организация, 
посочена в първа алинея, установи, че 
действителните допълнителни 
разходи и пропуснатите приходи във 
връзка с поети задължения в 
съответствие с членове 65, 66 и 67 
надвишават максималните суми, 
определени в приложение IXaa, 
държавата членка може да надвиши 
определените суми, за да компенсира 
действителните допълнителни 
разходи и пропуснатите приходи.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1110

Изменение 1110
Берт-Ян Ройсен
от името на групата ECR

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 86 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимален и максимален размер 
на разпределените финансови средства

Минимален и максимален размер 
на разпределените финансови средства

1. Най-малко 5 % от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическите планове по ОСП, както 
е посочено в приложение IX, се запазват 
за LEADER, посочена в член 25 от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби] като 
водено от общностите местно развитие.

1. Най-малко 5 % от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическите планове по ОСП, както 
е посочено в приложение IX, се запазват 
за LEADER, посочена в член 25 от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби] като 
водено от общностите местно развитие.

Най-малко 30 % от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за 
интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

Най-малко 30 % от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР за стратегическия 
план по ОСП, както е установено в 
приложение IX, се запазва за всички 
видове интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д), е) и и) от 
настоящия регламент.

За целите на изчисляването на общия 
размер на приноса на ЕЗФРСР, 
посочен в първа алинея, могат да се 
вземат предвид най-много 40 % от 
плащанията, отпуснати в 
съответствие с член 66.

Първата алинея не се прилага за най-
отдалечените региони.

Първата алинея не се прилага за най-
отдалечените региони.

2a. Най-малко 30 % от общия 
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размер на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, 
установен в приложение IX, се запазва 
за интервенции по членове 68, 70, 71 и 
72 за специфичните цели, насочени 
към насърчаване на развитието на 
интелигентен, устойчив и 
диверсифициран селскостопански 
сектор и определени в член 6, 
параграф 1, букви а), б) и в) от 
настоящия регламент.

Най-много 4 % от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР, както е установено 
в приложение IX, могат да се използват 
за финансиране на действия, свързани с 
предоставянето на техническа помощ по 
инициатива на държавите членки, 
посочени в член 112.

Най-много 4 % от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР, както е установено 
в приложение IX, могат да се използват 
за финансиране на действия, свързани с 
предоставянето на техническа помощ по 
инициатива на държавите членки, 
посочени в член 112.

Приносът на ЕЗФРСР може да бъде 
увеличен до 6 % за стратегическите 
планове по ОСП, когато общият размер 
на подпомагането от Съюза за развитие 
на селските райони е до 90 милиона 
евро.

Приносът на ЕЗФРСР може да бъде 
увеличен до 6 % за стратегическите 
планове по ОСП, когато общият размер 
на подпомагането от Съюза за развитие 
на селските райони е до 90 милиона 
евро.

Техническата помощ се възстановява 
под формата на финансиране с единна 
ставка съгласно член 125, параграф 1, 
буква д) от Регламент (ЕС/Евратом.../... 
[новия Финансов регламент] в рамките 
на междинните плащания съгласно 
член 30 от Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП]. 
Тази единна ставка представлява 
процент от общите декларирани 
разходи, определен в стратегическия 
план по ОСП за техническа помощ.

Техническата помощ се възстановява 
под формата на финансиране с единна 
ставка съгласно член 125, параграф 1, 
буква д) от Регламент (ЕС/Евратом.../... 
[новия Финансов регламент] в рамките 
на междинните плащания съгласно 
член 30 от Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП]. 
Тази единна ставка представлява 
процент от общите декларирани 
разходи, определен в стратегическия 
план по ОСП за техническа помощ.

4. За всяка държава членка 
минималният размер, установен в 
приложение X, се запазва за принос за 
постигането на специфичната цел 
„привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване на развитието 
на стопанската дейност“, предвидено 
в член 6, параграф 1, буква ж). Въз 
основа на анализа на положението по 
отношение на силните и слабите 
страни, възможностите и заплахите 

4. Държавите членки запазват 
най-малко 4 % от общия принос към 
своите стратегически планове за 
видовете интервенции, допринасящи 
за постигането на специфичната цел 
„привличане и подпомагане на млади 
земеделски стопани“, предвидена в 
член 6, параграф 1, буква ж), от които 
най-малко 2 % от сумите, установени 
в приложение VII, се запазват за 
допълнително подпомагане на 
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(„SWOT анализ“) и набелязване на 
потребностите, на които трябва да 
се обърне внимание, сумата се 
използва за следните видове 
интервенции:

доходите за млади земеделски 
стопани, предвидено в член 27.

a) допълнително подпомагане на 
доходите за млади земеделски 
производители, както е предвидено в 
член 7;
б) установяването на млади 
стопани, посочено в член 69.

4а. Държавите членки запазват 
най-малко 65 % от сумите, посочени в 
приложение VII, за основното 
подпомагане на доходите за 
устойчивост и за 
преразпределителното плащане, 
посочени в дял ІІІ, глава ІІ, раздел 2, 
подраздели 2 и 3.
4б. От сумите, предвидени в 
параграф 4а от настоящия член, най-
малко 5 % от сумите, установени в 
приложение VII, се запазват за 
подпомагане на 
преразпределителното плащане, 
посочено в член 26.
4в. Държавите членки запазват 
най-малко 20 % от сумите, посочени в 
приложение VII, за интервенциите по 
член 28.

Примерните разпределени финансови 
средства за интервенции за обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите, посочени в дял III, глава ІІ, 
раздел 2, подраздел 1, се ограничават до 
най-много 10 % от сумите, установени в 
приложение VII.

Примерните разпределени финансови 
средства за интервенции за обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите, посочени в дял III, глава ІІ, 
раздел 2, подраздел 1, се ограничават до 
най-много 10 % от сумите, установени в 
приложение VII. Държавите членки 
могат да прехвърлят част от тази 
сума, за да увеличат максималния 
размер на разпределените средства по 
член 82, параграф 6, ако тези средства 
са недостатъчни за финансиране на 
интервенциите, попадащи в обхвата 
на дял ІІІ, глава ІІІ, раздел 7.

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки, които, в 

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки, които, в 
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съответствие с член 53, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за целите 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, са 
използвали повече от 13 % от своя 
годишен национален таван, установен в 
приложение II към посочения 
регламент, могат да решат да използват 
за целите на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите над 10 % от сумата, 
установена в приложение VII. 
Полученият процент не надвишава 
процента, одобрен от Комисията, за 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане по 
отношение на референтната 2018 
година.

съответствие с член 53, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за целите 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, са 
използвали повече от 13 % от своя 
годишен национален таван, установен в 
приложение II към посочения 
регламент, могат да решат да използват 
за целите на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите над 10 % от сумата, 
установена в приложение VII. 
Полученият процент не надвишава 
процента, одобрен от Комисията, за 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане по 
отношение на референтната 2018 
година.

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2 %, 
при условие че сумата, съответстваща 
на процента, надвишаващ стойността 
10 %, се разпределя за подпомагане за 
протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1.

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2 %, 
при условие че сумата, съответстваща 
на процента, надвишаващ стойността 
10 %, се разпределя за подпомагане за 
протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1.

Сумата, включена в одобрения 
стратегически план по ОСП, 
произтичащ от прилагането на първа и 
втора алинея, е задължителна.

Сумата, включена в одобрения 
стратегически план по ОСП, 
произтичащ от прилагането на първа и 
втора алинея, е задължителна.

6. Без да се засягат разпоредбите на 
член 15 от Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП], 
максималната сума, която може да бъде 
предоставена на държава членка преди 
прилагането на член 15 от настоящия 
регламент съгласно дял III, глава ІІ, 
раздел 2, подраздел 1 от настоящия 
регламент за дадена календарна година, 
не надвишава сумите, определени 
стратегическия план по ОСП в 
съответствие с параграф 6.

6. Без да се засягат разпоредбите на 
член 15 от Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП], 
максималната сума, която може да бъде 
предоставена на държава членка преди 
прилагането на член 15 от настоящия 
регламент съгласно дял III, глава ІІ, 
раздел 2, подраздел 1 от настоящия 
регламент за дадена календарна година, 
не надвишава сумите, определени 
стратегическия план по ОСП в 
съответствие с параграф 5.

7. В своите стратегически планове 
държавите членки могат да решат да 
използват част от разпределените по 
ЕЗФРСР средства като лост за 
уравновесяване на подпомагането и 
увеличаване на интегрираните 

7. В своите стратегически планове 
държавите членки могат да решат да 
използват част от разпределените по 
ЕЗФРСР средства като лост за 
уравновесяване на подпомагането и 
увеличаване на интегрираните 
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стратегически проекти за природата, 
както е определено съгласно 
[регламента LIFE] и за финансиране на 
действия по отношение на 
трансграничната мобилност с учебна 
цел на лица, заети в областта на 
селското стопанство и развитието на 
селските райони, с акцент върху 
младите земеделски стопани в 
съответствие с [Регламента за 
програмата „Еразъм“].

стратегически проекти за природата, 
както е определено съгласно 
[регламента LIFE], когато участват 
общности от земеделски стопани, и 
за финансиране на действия по 
отношение на трансграничната 
мобилност с учебна цел на лица, заети в 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони, с акцент 
върху младите земеделски стопани в 
съответствие с [Регламента за 
програмата „Еразъм“] и жените в 
селските райони.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1111

Изменение 1111
Берт-Ян Ройсен
от името на групата ECR

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 97 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) обяснение за това как 
интервенциите за всяка специфична 
цел, установена в член 6, параграф 1, 
ще допринесат за междусекторната 
цел, посочена в член 5, втора алинея;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1112

Изменение 1112
Берт-Ян Ройсен
от името на групата ECR

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 97 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) обяснение за това как 
интервенциите за всяка специфична 
цел, установена в член 6, параграф 1, 
ще допринесат за опростяване в полза 
на крайните бенефициери и за 
намаляване на административната 
тежест.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1113

Изменение 1113
Берт-Ян Ройсен
от името на групата ECR

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 98 – параграф 1 – буква б – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) описание на цялостния принос 
за опростяването и намаляването на 
административната тежест за 
крайните бенефициери.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1114

Изменение 1114
Берт-Ян Ройсен
от името на групата ECR

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 86 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86б
Без да се засягат разпределените 
средства по член 86, параграф 4, 
държавите членки запазват най-
малко 4 % от общия принос към 
техните стратегически планове за 
видовете интервенции, които 
допринасят за постигането на 
специфичната цел „привличане и 
подпомагане на млади земеделски 
стопани“.

Or. en


