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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 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68

Инвестиции

Член 68

Инвестиции

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за инвестиции 
при условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за инвестиции 
при условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

1а. За да отговарят на условията за 
помощ от ЕЗФРСР, 
инвестиционните операции се 
предхождат от оценка на очакваното 
въздействие върху околната среда в 
съответствие със специфичната за 
този вид инвестиции правна уредба, 
когато инвестицията е вероятно да 
има отрицателни последици за 
околната среда.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Подпомагането за горското 
стопанство е въз основата на план за 
управление на горите или еквивалентен 
инструмент.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, 
включително колективни 
инвестиции, които допринасят за 
постигането на съответните 
специфични цели, установени в член 6. 
Подпомагането за горското стопанство е 
въз основата на план за управление на 
горите, който включва изискването за 
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засаждане на адаптирани към 
местните екосистеми видове, или 
еквивалентен инструмент в случаите на 
стопанства, надхвърлящи конкретен 
размер, който ще бъде определен от 
държавата членка.

2а. Държавите членки разпределят 
най-малко 30% от подпомагането, 
посочено в настоящия член, за 
инвестиции за цели, свързани с 
околната среда и климата, които 
допринасят за постигането на 
целите, посочени в член 6, параграф 1, 
букви г), д) и е). Държавите членки 
определят приоритетите за тези 
инвестиции чрез по-голямо 
подпомагане, оценка с по-висок 
резултат и други обективни 
критерии със сходен ефект.
Държавите членки могат също така 
да определят приоритет за 
инвестициите, направени от млади 
земеделски стопани, съгласно 
настоящия член. 

3. 3.

Държавите членки изготвят списък на 
недопустимите инвестиции и 
категориите разходи, като включват 
най-малко следното:

Държавите членки изготвят списък на 
недопустимите инвестиции и 
категориите разходи, като включват 
най-малко следното:

a) закупуване на права за 
селскостопанска продукция;

a) закупуване на права за 
селскостопанска продукция;

б) закупуване на права за 
получаване на плащане;

б) закупуване на права за 
получаване на плащане;

в) закупуване на земя, с изключение 
на закупуване на земя за опазване на 
околната среда или закупена земя от 
млади земеделски стопани посредством 
използването на финансови 
инструменти;

в) закупуване на земя, с изключение 
на закупуване на земя за опазване на 
околната среда или закупена земя от 
млади земеделски стопани посредством 
използването на финансови 
инструменти;

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с 
цел възстановяване на земеделския 
или горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;

г) закупуване на животни, с 
изключение на тези, използвани 
вместо машини за опазване на 
ландшафта и за защита срещу големи 
хищници.
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га) закупуване на едногодишни 
растения и тяхното засаждане, 
различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;

д) лихви по дългове, с изключение 
свързани с безвъзмездни средства, 
отпуснати под формата на лихвени 
субсидии или субсидии за гаранционни 
такси;

д) лихви по дългове, с изключение 
свързани с безвъзмездни средства, 
отпуснати под формата на лихвени 
субсидии или субсидии за гаранционни 
такси;

е) инвестиции в напоителни системи, 
които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което 
засяга водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн;
ж) инвестиции в големи 
инфраструктури, които не са част от 
стратегиите за местно развитие;

ж) инвестиции в големи 
инфраструктури, които не са част от 
стратегиите за местно развитие; 
Държавите членки могат също така 
да предоставят конкретни дерогации 
за инвестиции в широколентов 
интернет, когато се предвидят ясни 
критерии за гарантиране на 
взаимното допълване с 
подпомагането по линия на други 
инструменти на Съюза;

з) инвестиции в залесяване, които 
не са съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите, разработени в 
общоевропейските насоки за залесяване 
и повторно залесяване.

з) инвестиции в залесяване, които 
не са съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите, разработени в 
общоевропейските насоки за залесяване 
и повторно залесяване.

за) инвестиции, които не са 
съвместими със законодателството в 
областта на здравето на животните 
и хуманното отношение към тях или 
с Директива 91/676/EИО; 
зб) инвестиции в производство на 
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биоенергия, които не са в 
съответствие с критериите за 
устойчивост на Директивата за 
енергията от възобновяеми 
източници.

Букви а), б), в), г) и ж) от първа алинея 
не се прилагат, когато подпомагането се 
предоставя посредством финансови 
инструменти.

Букви а), б), в), г) и ж) от първа алинея 
не се прилагат, когато подпомагането се 
предоставя посредством финансови 
инструменти.

Чрез дерогация от букви a) – з) от 
алинея първа държавите членки 
могат да предоставят дерогации в 
островните региони, включително в 
най-отдалечените региони, за 
справяне с неблагоприятните 
аспекти, свързани с островния 
характер и отдалечеността.

4. 4.

Държавите членки ограничават 
подпомагането до максимален размер 
от 75 % от допустимите разходи.

Държавите членки ограничават 
подпомагането до максималния размер 
на допустимите разходи, определен в 
приложение IXaа.

Максималното подпомагане може да 
бъде увеличено за следните инвестиции:

Максималното подпомагане може да 
бъде увеличено за следните инвестиции:

a) залесяване и инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани 
със специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

a) залесяване, създаване на 
агролесовъдни системи и инвестиции в 
непроизводствени дейности, 
включително консолидиране на 
земята, свързани със специфичните 
цели в областта на околната среда и 
климата, установени в член 6, параграф 
1, букви г), д) и е);

б) инвестиции в основни услуги в 
селските райони;

б) инвестиции в основни услуги в 
селските райони;

в) инвестиции във възстановяването 
на земеделски или горски потенциал 
след природни бедствия или 
катастрофични събития и инвестиции в 
подходящи превантивни действия за 
гори и селски райони.

в) инвестиции във възстановяването 
на земеделски или горски потенциал, 
засегнат след пожари и други 
природни бедствия или катастрофични 
събития, включително бури, 
наводнения, вредители и болести, и 
възстановяване на гори посредством 
обезвреждане, както и инвестиции в 
подходящи превантивни действия за 
гори и селски райони и инвестиции в 
съхраняване на здравето на горите;
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ва) инвестиции в иновативни 
производствени техники и системи, 
допринасящи едновременно за 
постигане на целите, посочени в 
член 6, параграф 1, букви а), б), г), д) и 
е);
вб) инвестиции за защита на стадата 
срещу хищници;
вв) инвестиции в най-отдалечените 
региони и в райони с природни 
ограничения, включително планински 
и островни региони;
вг) инвестиции, свързани с хуманно 
отношение към животните.

Or. en


