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Изменение 1126
Петер Яр
от името на групата EPP

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 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

15 Намаление на плащанията 15 Намаление на плащанията

1. Държавите членки намаляват 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година и които 
надвишават 60 000 EUR, както 
следва:

1. Държавите членки намаляват 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година, когато тази сума 
надхвърля прага от 100 000 EUR.

a) с поне 5 % за транш между 60 
000 EUR и 75 000 EUR;
б) с поне 50 % за транш между 75 
000 EUR и 90 000 EUR;
в) с поне 75 % за транш между 90 
000 EUR и 100 000 EUR;
г) със 100 % за суми, които 
надвишават 100 000 EUR.
2. Преди да се приложи параграф 1, 
държавите членки приспадат от 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година:

2. Преди да се приложи параграф 1, 
държавите членки могат да 
приспаднат от размера на директните 
плащания, които се отпускат на 
земеделски стопанин съгласно 
настоящата глава за дадена календарна 
година:

a) заплатите, свързани със 
селскостопанската дейност, декларирана 
от земеделския стопанин, включително 
данъците и вноските за социално 
осигуряване, свързани с трудовата 
заетост; както и

a) 50% от заплатите, свързани 
със селскостопанската дейност, 
декларирана от земеделския стопанин, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване, свързани с 
трудовата заетост; както и
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б) еквивалентната сума за 
редовен и неплатен труд, свързана със 
селскостопанска дейност, 
упражнявана от лицата, работещи в 
съответното земеделско стопанство, 
които не получават заплата или 
които получават по-малко 
възнаграждение от обичайно 
заплащаната сума за предоставените 
услуги, но са възнаградени чрез 
икономическия резултат от 
дейността на земеделското 
стопанство.

ба) директното подпомагане, 
посочено в членове 27 и 28.

За изчисляване на сумите, посочени в 
букви а) и б), държавите членки 
използват средната стойност на 
стандартните трудови възнаграждения, 
свързана със селскостопанска дейност 
на национално или регионално равнище, 
умножена по броя годишни работни 
единици, декларирани от съответния 
земеделски стопанин.

За изчисляване на сумите, посочени в 
буква а), държавите членки използват 
реалните разходи за трудови 
възнаграждения или средната стойност 
на стандартните трудови 
възнаграждения, свързани със 
селскостопанска дейност и свързана с 
нея дейност на национално или 
регионално равнище, умножени по 
броя годишни работни единици, 
декларирани от съответния земеделски 
стопанин. Държавите членки могат 
да използват показатели за 
стандартните разходи за трудови 
възнаграждения, свързани с 
различните видове стопанства, или 
референтните данни за създаването 
на работни места по видове 
стопанства.
2a. a) Комисията събира 
информация за всички субсидии, 
получени по линия на първия и втория 
стълб на ОСП, и обобщава общата 
сума, която дадено физическо лице 
получава пряко чрез директни 
плащания или непряко като 
действителен собственик на 
юридически лица, които са 
бенефициери на плащания по ОСП 
(директни плащания и плащания по 
линия на развитието на селските 
райони).
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Комисията следи в реално време и 
спира плащанията, надхвърлящи 
общия сбор от:
– 500 000 EUR по първия стълб за 
директни плащания;
– 1 000 000 EUR за инвестиции по 
втория стълб.
Комисията се уведомява, ако горната 
граница бъде надвишена. Комисията 
преценява във всеки отделен случай 
дали в надлежно обосновани случаи 
може да бъде направено изключение. 
Комисията разработва ясно 
определени обективни критерии, 
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;
б) 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 отпускане на 
средствата на ЕС и за да има 
възможност да проследява и 
обобщава разпределените финансови 
средства.

3. Очакваният резултат от 
намалението на плащанията се използва 
първоначално за подпомагане на 
финансирането на допълнителното 

3. Очакваният резултат от 
намалението на плащанията се използва 
приоритетно за финансиране на 
допълнителното преразпределително 
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преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост и след това на 
други интервенции, принадлежащи към 
необвързаните с производството 
директни плащания.

подпомагане на доходите за 
устойчивост и след това на други 
интервенции, принадлежащи към 
необвързаните с производството 
директни плащания.

Държавите членки могат също така да 
използват целия или част от резултата 
от намалението за финансиране на 
видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, 
посредством прехвърляне на средства. 
Подобно прехвърляне на средства към 
ЕЗФРСР се отразява във финансовите 
таблици на стратегическия план по ОСП 
и може да бъде преразгледано през 
2023 г. в съответствие с член 90. То не е 
предмет на максималните граници за 
прехвърляне на средства от ЕФГЗ 
към ЕЗФРСР, установени в член 90.

Държавите членки могат също така да 
използват целия резултат или част от 
резултата от намалението за 
финансиране на видовете интервенции 
по линия на ЕЗФРСР, както е посочено 
в глава IV, посредством прехвърляне на 
средства. Подобно прехвърляне на 
средства към ЕЗФРСР се отразява във 
финансовите таблици на стратегическия 
план по ОСП и може да бъде 
преразгледано през 2024 г. в 
съответствие с член 90.

3а. В случай на юридическо лице 
или група физически или юридически 
лица държавите членки могат да 
прилагат намалението, посочено в 
параграф 1, на равнището на 
членовете на тези юридически лица 
или групи, когато националното 
право предвижда отделните членове 
да поемат права и задължения, 
сравними с тези на отделните 
земеделски стопани, които имат 
статут на ръководител на 
стопанство, по-специално по 
отношение на техния икономически, 
социален и данъчен статут, при 
условие че те са допринесли за 
укрепването на селскостопанските 
структури на съответните 
юридически лица или групи.
3б. Ако държава членка отпуска 
допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите на 
земеделските стопани по силата на 
член 26 и за целта използва поне 12% 
от разпределените ѝ финансови 
средства за директни плащания, 
определени в приложение IV, тя може 
да реши да не прилага настоящия 
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член.
3в. Не се дава никакво предимство, 
състоящо се от избягване на 
намаляване на плащането, на 
земеделски стопани, за които е 
установено, че изкуствено са създали 
условията за избягване на 
последиците от разпоредбите на 
настоящия член.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила за установяване на 
хармонизирана база за изчисляване на 
намалението на плащанията, 
установено в параграф 1, за да осигури 
правилно разпределение на 
средствата между допустимите 
бенефициери.

Or. en


