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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 106 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави оценка на 
предложените стратегически планове по 
ОСП въз основа на изчерпателността на 
плановете, последователността и 
съгласуваността с общите принципи на 
правото на Съюза, с настоящия 
регламент и с приетите в съответствие с 
него разпоредби, както и с 
хоризонталния регламент, техния 
ефективен принос към специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
въздействието върху правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
нарушаването на конкуренцията, 
равнището на административната 
тежест за бенефициерите и за 
администрацията. В оценката се 
разглежда по-специално адекватността 
на стратегията в стратегическия план по 
ОСП, съответните специфични цели, 
целеви стойности, интервенции и 
разпределението на бюджетните 
средства за постигане на конкретните 
цели по стратегическия план по ОСП 
посредством предложения набор от 
интервенции въз основа на SWOT 
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анализа и предварителната оценка. анализа и предварителната оценка. 
Оценката следва да включва целите 
за значително и непрекъснато 
намаляване на употребата и риска от 
химически пестициди, антимикробни 
средства и загуба на хранителни 
вещества, както и значително 
увеличаване на земите, заети с 
биологично земеделие, и на земите с 
особености на ландшафта, 
характеризиращи се с високо 
разнообразие.
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