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Изменение 1133
Петер Яр
от името на групата PPE
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 65 Член 65

Поети задължения в областта на 
околната среда, климата и други 

задължения, свързани с управлението

Мерки в областта на агроекологичната 
устойчивост, мерки за смекчаване на 

последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него, 

както и други задължения, свързани с 
управлението, които са от полза за 

околната среда
1. Държавите членки могат да 
отпускат плащане за поети 
задължения в областта на околната 
среда, климата и други задължения, 
свързани с управлението, съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащане за агроекологични 
устойчиви практики, за мерки за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за 
адаптация към него, включително за 
управление на природните рискове, и 
за други задължения, свързани с 
управлението, например горското 
стопанство, защитата и 
подобряването на генетичните 
ресурси и здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, 
съгласно условията, установени в 
настоящия член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки включват 
задължения в областта на 

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки включват 
задължения в областта на 
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агроекологията и климата. агроекологията и климата.

3. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагането по този вид 
интервенции, наличен в рамките на 
техните територии, съобразно своите 
конкретни национални, регионални или 
местни нужди и приоритети.

3. Държавите членки предоставят 
подпомагането по този вид 
интервенции, наличен в рамките на 
техните територии, съобразно своите 
конкретни национални, регионални или 
местни нужди и приоритети. Това 
подпомагане се ограничава до 
максималните суми, определени в 
приложение IXаа.

4. Държавите членки отпускат 
плащания на земеделски стопани и 
други бенефициери, които доброволно 
поемат задължения в областта на 
управлението, които се смята, че имат 
благотворно въздействие за постигането 
на специфичните цели по ОСП, 
установени в член 6, параграф 1.

4. Държавите членки отпускат 
плащания на земеделски стопани, групи 
от земеделски стопани и други лица, 
стопанисващи земи, които доброволно 
поемат задължения в областта на 
управлението, например подходяща 
защита на влажните зони и 
органичната почва, за които се смята, 
че имат благотворно въздействие за 
постигането на съответните 
специфични цели по ОСП, установени в 
член 6, параграф 1. С приоритет може 
да се ползват схемите, които са 
конкретно насочени към справяне с 
местните екологични условия и 
потребности и които допринасят, 
когато това е целесъобразно, за 
постигането на целите, определени в 
законодателството, посочено в 
приложение XI.

5. В рамките на този вид 
интервенции държавите членки 
предоставят само плащания, покриващи 
задължения, които:

5. В рамките на този вид 
интервенции държавите членки 
предоставят само плащания, покриващи 
задължения, които:

a) надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
установени съгласно глава 1, раздел 2 от 
настоящия дял;

a) надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
установени съгласно глава 1, раздел 2 от 
настоящия дял;

б) надхвърлят минималните 
изисквания за използване на торове и на 
продукти за растителна защита, хуманно 
отношение към животните, както и 
други задължителни изисквания, 
установени в националното право и в 

б) надхвърлят съответните 
минимални изисквания за използване 
на торове и на продукти за растителна 
защита, хуманно отношение към 
животните, предотвратяване на 
антимикробната резистентност, 
както и други съответни задължителни 
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правото на Съюза; изисквания, установени в правото на 
Съюза;

в) надхвърлят условията, 
установени за поддръжката на 
земеделските площи в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а);

в) надхвърлят условията, 
установени за поддръжката на 
земеделските площи в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а);

г) са различни от задълженията, за 
които са предоставени плащания 
съгласно член 28.

г) са различни от задълженията, за 
които са предоставени плащания 
съгласно член 28, или допълват тези 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че не се отпуска двойно 
финансиране.

6. Държавите членки компенсират 
бенефициерите за направените разходи 
и за пропуснати приходи, произтичащи 
от поетите задължения. Когато е 
необходимо, те могат да покриват и 
разходите по сделките. В надлежно 
обосновани случаи държавите членки 
могат да предоставят подпомагане под 
формата на фиксирано или еднократно 
плащане. Плащанията се отпускат 
годишно.

6. Държавите членки компенсират 
бенефициерите за направените разходи 
и за пропуснати приходи, произтичащи 
от поетите задължения. Държавите 
членки също така предоставят 
финансови стимули на 
бенефициерите и когато е необходимо, 
те могат да покриват и разходите по 
сделките. В надлежно обосновани 
случаи държавите членки могат да 
предоставят подпомагане под формата 
на фиксирано или еднократно плащане, 
било то на хектар площ или на друга 
единица, определена в зависимост от 
характера на задължението. 
Държавите членки могат да 
предоставят годишно подпомагане за 
програми, обхващащи цялото 
земеделско стопанство, насочени към 
цялостно преобразуване на 
системите за земеделие с оглед на 
постигането на целите на 
настоящия параграф. Плащанията се 
отпускат годишно.

6а. Размерът на плащането варира в 
зависимост от равнището на 
амбицията за постигане на 
устойчивост на всяка практика или 
група практики въз основа на 
недискриминационни критерии, с цел 
да се предложат ефективни стимули 
за участие. Държавите членки могат 
също така да разграничат 
плащанията, като вземат предвид 
естеството на ограниченията, които 
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засягат селскостопанските дейности 
в резултат на поетите ангажименти 
и в зависимост от различните 
системи за земеделие.

7. Държавите членки могат да 
популяризират и подкрепят колективни 
схеми и ориентирани към резултати 
схеми за плащания за насърчаване на 
земеделските стопани да постигнат 
значително подобрение на качеството на 
околната среда в по-широк мащаб и по 
измерим начин.

7. Държавите членки могат да 
популяризират и подкрепят доброволни 
колективни схеми и комбинация от 
задължения в областта на 
управлението под формата на 
ръководени на местно равнище схеми, 
както и ориентирани към резултати 
схеми за плащания, включително чрез 
териториален подход, за насърчаване 
на земеделските стопани и групите от 
земеделски стопани да постигнат 
значително подобрение на качеството на 
околната среда в по-широк мащаб и по 
измерим начин. Те предоставят 
всички необходими средства по 
отношение на консултациите, 
обучението и трансфера на знания, за 
да подпомагат земеделските стопани, 
които променят своите 
производствени системи.

8. Задълженията се поемат за 
период от пет до седем години. В своите 
стратегически планове по ОСП обаче 
държавите членки могат да определят 
по-дълъг период за определени видове 
задължения, включително чрез 
предвиждане на ежегодно удължаване 
след изтичане на първоначалния период, 
когато това е необходимо с оглед 
постигането или запазването на 
търсените ползи за околната среда. В 
изключителни и надлежно обосновани 
случаи и за нови поети задължения, 
непосредствено следващи 
задължението, изпълнено в 
първоначалния период, държавите 
членки могат да определят по-кратък 
период в своите стратегически планове 
по ОСП.

8. Задълженията се поемат 
обикновено за период от пет до седем 
години. В своите стратегически планове 
по ОСП обаче държавите членки могат 
да определят по-дълъг период за 
определени видове задължения, 
включително чрез предвиждане на 
ежегодно удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед на постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда, като се вземе предвид, 
наред с друго, дългосрочният 
характер на горското стопанство. В 
изключителни и надлежно обосновани 
случаи и за нови поети задължения, 
непосредствено следващи 
задължението, изпълнено в 
първоначалния период, държавите 
членки могат да определят по-кратък 
период в своите стратегически планове 
по ОСП.

9. Когато подпомагането по този 9. Когато подпомагането по този 
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вид интервенции се предоставя за 
задължения в областта на 
агроекологията и климата, за 
задължения за преминаване към 
биологично земеделие или за запазване 
на практиките и методите за биологично 
земеделие, определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/2007, и за екологични услуги и 
услуги във връзка с климата в горското 
стопанство, държавите членки 
установяват плащане на хектар.

вид интервенции се предоставя за 
задължения в областта на 
агроекологията и климата, 
включително за задължения за 
преминаване към биологично земеделие 
или за запазване на практиките и 
методите за биологично земеделие, 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/2007, за интегрирано 
управление на вредителите, за 
защита на агро-лесовъдните системи 
и за екологични услуги и услуги във 
връзка с климата в горското стопанство, 
държавите членки установяват плащане 
на хектар, било то на хектар площ или 
на друга единица, определена в 
зависимост от характера на 
задължението.

10. Държавите членки гарантират, че 
лицата, извършващи операции по този 
вид интервенции, имат достъп до 
необходимите знания и информация, 
необходими за изпълнението на тези 
операции.

10. Държавите членки гарантират, че 
лицата, извършващи операции по този 
вид интервенции, имат достъп до 
съответните знания и информация, 
необходими за изпълнението на тези 
операции, и че се предоставя 
подходящо обучение за лицата, които 
имат нужда от него, както и достъп 
до експертен опит, с цел да се 
подпомагат земеделските стопани, 
които поемат ангажимент да 
променят своите производствени 
системи.

11. Държавите членки гарантират, че 
интервенциите съгласно настоящия 
член са съгласувани с тези, 
предоставени съгласно член 28.

11. Държавите членки гарантират, че 
интервенциите съгласно настоящия 
член са съгласувани с тези, 
предоставени съгласно член 28.

Or. en
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Изменение 1134
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86 Член 86

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.

2. 2.

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 35 % 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, 
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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.

2а. Най-малко 30 % от общия 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 с оглед на специфичните цели, 
насочени към насърчаване на 
развитието на интелигентен, 
устойчив и диверсифициран 
селскостопански сектор, които са 
определени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в) от настоящия 
регламент.

3. 3.

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 4. Държавите членки запазват 
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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 
(„SWOT анализ“) и набелязване на 
потребностите, на които трябва да 
се обърне внимание, сумата се 
използва за следните видове 
интервенции:

най-малко сумите, установени в 
приложение X, за допълнително 
подпомагане на доходите за младите 
земеделски стопани, както е 
предвидено в член 27.

a) допълнително подпомагане на 
доходите за млади земеделски 
производители, както е предвидено в 
член 27;
б) установяването на млади 
земеделски стопани, посочено в член 
69.

Държавите членки запазват най-
малко 60 % от сумите, предвидени в 
приложение VII, за:
a) основно подпомагане на доходите за 
устойчивост, посочено в дял III, глава 
II, подраздел 2;
б) преразпределително плащане, 
посочено в дял III, глава II, раздел 2, 
подраздел 3;
в) интервенции за обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите, посочени в дял III, глава II, 
раздел 2, подраздел 1;
г) видове интервенции в други 
сектори, посочени в дял III, глава III, 
раздел 7.
Чрез дерогация, когато държава 
членка използва възможността, 
предвидена в член 90, параграф 1, 
първа алинея, буква а), от сумата, 
запазена съгласно параграф 1, тя 
може да намали минималната сума, 
която е определила съгласно първа 
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алинея, с увеличената сума.
4б. Най-малко 6 % от сумите, 
установени в приложение VII, се 
запазват за подпомагане на 
преразпределителното плащане, 
посочено в член 26.
4в. Най-малко 30 % от общите 
разпределени средства, установени в 
приложение VII за периода 2023 – 
2027 г., се запазват за схемите за 
климата, околната среда и 
хуманното отношение към 
животните, посочени в член 28.
Държавите членки могат да запазват 
различни суми за всяка календарна 
година, под или над процента, 
определен от държавата членка 
съгласно първото изречение, при 
условие че сборът от всички годишни 
суми съответства на този процент.
Чрез дерогация, когато държава 
членка използва възможността, 
предвидена в член 90, параграф 1, 
първа алинея, буква а), от сумата, 
запазена съгласно член 28, тя може да 
намали минималната сума, която е 
определила съгласно първа алинея, с 
увеличената сума.

5. 5.

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 
съответствие с член 53, параграф 4 от 

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки, които, в 
съответствие с член 53, параграф 4 от 
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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.

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 
стратегически проекти за природата, 

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 
стратегически проекти за природата, 
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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“].

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 A8-0200/1135

Изменение 1135
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 87 Член 87

Проследяване на разходите за дейности 
в областта на климата

Проследяване на разходите за дейности 
в областта на климата

1. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите членки, 
Комисията извършва оценка на приноса 
на политиката към целите по отношение 
на изменението на климата чрез 
използването на проста и обща 
методология.

1. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите членки, 
Комисията извършва оценка на приноса 
на политиката към целите по отношение 
на изменението на климата чрез 
използването на международно 
призната обща методология.

2. Приносът към целевата 
стойност за разхода се изчислява 
посредством прилагането на 
специални коефициенти, 
диференцирани въз основа на това 
дали подпомагането предлага 
значителен или умерен принос към 
целите, свързани с изменението на 
климата. Тези коефициенти са, както 
следва: 40 % за разходите 
съгласно основното подпомагане на 
доходите за устойчивост и 
допълнителното подпомагане на 
доходите, посочени в дял III, глава II, 
раздел II, подраздели 2 и 3;
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б) 100 % за разходите по схеми за 
климата и околната среда, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздел 4;
в) 100 % за разходите за 
интервенциите, посочени в член 86, 
параграф 2, първа алинея; г)
г) 40 % за разходите за природни 
или други специфични за района 
ограничения, посочени в член 66.

2a. Комисията разработва научно 
обоснована и международно призната 
обща методология за по-точно 
проследяване на разходите за целите 
в областта на климата и околната 
среда, включително биологичното 
разнообразие, и оценява очаквания 
принос на различните видове 
интервенции като част от 
междинния преглед, посочен в 
член 139а.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1136

Изменение 1136
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 90 Член 90

Гъвкавост между разпределените 
средства за директни плащания и 

разпределените средства по ЕЗФРСР

Гъвкавост между разпределените 
средства за директни плащания и 

разпределените средства по ЕЗФРСР

1. Като част от предложението за 
своя стратегически план по ОСП, 
посочено в член 106, параграф 1, 
държавите членки могат да решат да 
прехвърлят:

1. Като част от предложението за 
своя стратегически план по ОСП, 
посочено в член 106, параграф 1, 
държавите членки могат да решат да 
прехвърлят:

a) до 15 % от разпределените 
средства под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 
след приспадане на разпределените 
средства за памук, посочени в 
приложение VI, за дадени календарни 
години от 2021 г. до 2026 г. към 
разпределените за държава членка 
средства от ЕЗФРСР за финансови 
години 2022 г.—2027 г.; или

a) до 12 % от общия размер на 
разпределените средства под формата 
на директни плащания, установени в 
приложение IV, след приспадане на 
разпределените средства за памук, 
посочени в приложение VI, за дадени 
календарни години от 2023 г. до 2026 г., 
и прехвърлени към разпределените за 
държава членка средства от ЕЗФРСР за 
финансови години 2024 г. – 2027 г., при 
условие че държавите членки 
използват съответното увеличение за 
агроекологични интервенции по член 
65, чиито бенефициери са земеделски 
стопани; или

б) до 15 % от разпределените б) до 5 % от разпределените 
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средства за държава членка от ЕЗФРСР 
за финансови години 2022 г.—2027 г. 
към разпределени средства за държавата 
членка под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 
за календарни години 2021 г.—2026 г.

средства за държава членка от ЕЗФРСР 
за финансови години 2024 г.—2027 г. 
към разпределени средства за държавата 
членка под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 
за календарни години 2023 г.—2026 г., 
при условие че съответното 
увеличение се разпределя за операции, 
попадащи в обхвата на член 28.

Процентът на прехвърляне от 
разпределени средства за държава 
членка под формата на директни 
плащания към разпределените за нея 
средства от ЕЗФРСР, посочени в 
първата алинея, може да бъде 
увеличен с:

Чрез дерогация от буква б) от 
предходната алинея държавите 
членки, чиято средна за страната 
сума за хектар е под средната за ЕС, 
могат да прехвърлят до 12 % от 
разпределените за тях средства по 
ЕЗФРСР към разпределените за тях 
средства под формата на директни 
плащания. Прехвърлянето обаче не 
може да надвишава сумата, 
необходима за привеждане на 
средната за страната сума за хектар 
в съответствие със средната 
стойност за ЕС. Тя се разпределя 
изцяло за интервенциите, посочени в 
член 28.

a) до 15 процентни пункта, при 
условие че държавите членки 
използват съответното увеличение за 
финансирани от ЕЗФРСР 
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);
б) до 2 процентни пункта, при 
условие че държавите членки 
използват съответното увеличение в 
съответствие с член 86, параграф 4, 
буква б).

Разпределените средства под 
формата на директни плащания, 
прехвърлени в съответствие с 
параграф 1, буква а) от настоящия 
член, могат да бъдат приспаднати от 
дела на вноската или по член 86, 
параграф 4, буква а) или член 86, 
параграф 4, буква в), или въз основа на 
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комбинация от двете разпоредби.
2. В решенията, посочени в 
параграф 1, се определя процентът, 
посочен в параграф 1, който може да е 
различен за всяка календарна година.

2. В решенията, посочени в 
параграф 1, се определя процентът, 
посочен в параграф 1, който може да е 
различен за всяка календарна година.

3. През 2023 г. държавите членки 
могат да преразгледат своите решения, 
посочени в параграф 1, като част от 
искане за изменение на стратегическите 
им планове по ОСП, посочени в 
член 107.

3. През 2024 г. държавите членки 
могат да преразгледат своите решения, 
посочени в параграф 1, като част от 
искане за изменение на стратегическите 
им планове по ОСП, посочени в 
член 107.

В срок до 31 декември 2021 г. 
държавите членки съобщават на 
Комисията своите решения по 
параграф 1, заедно с решението си 
относно прилагането на член 15 и 
член 26.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1137

Изменение 1137
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 107 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 107a
Преглед на стратегическите планове 

по ОСП
В срок до 31 декември 2025 г. 
държавите членки правят преглед на 
своите стратегически планове, за да 
се уверят, че стратегическите 
планове са приведени в съответствие 
с приложимото законодателство на 
Съюза в областта на климата и 
околната среда, и съответно 
представят на Комисията искания за 
изменение на своите стратегически 
планове.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1138

Изменение 1138
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл, Ян Хойтема

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 139 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 139a
Междинен преглед

1. В срок до 30 юни 2025 г. 
Комисията извършва междинен 
преглед на ОСП и представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета, 
за да оцени функционирането на 
новия модел за осъществяване на 
политиката от държавите членки и 
да коригира коефициентите за 
проследяване на климата в 
съответствие с новата методология, 
посочена в член 87, параграф 3, и ако е 
целесъобразно, Комисията представя 
законодателни предложения.
2. С цел да се гарантира, че 
стратегическите планове на 
държавите членки са приведени в 
съответствие със 
законодателството на Съюза в 
областта на климата и околната 
среда, при извършването на 
междинния преглед, посочен в 
параграф 1, се взема предвид 
съответното действащо 
законодателство.
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