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BG Единство в многообразието BG

16.10.2020 A8-0200/1166

Изменение 1166
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 66 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

66 Природни или други специфични 
за района ограничения

66 Природни или други специфични 
за района ограничения

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащания във връзка с 
природни или други специфични за 
района ограничения 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, 
параграф 1.

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащания във връзка с 
природни или други специфични за 
района ограничения, включително за 
планинските райони и островните 
региони, при условията, установени в 
настоящия член, и както е уточнено 
допълнително в стратегическите им 
планове по ОСП, с цел да допринесат за 
постигането на съответните 
специфични цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

2. Тези плащания се отпускат на 
истински земеделски стопани във 
връзка с райони, определени съгласно 
член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

2. Тези плащания се отпускат на 
активни земеделски стопани във връзка 
с райони, определени съгласно член 32 
от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както 
и райони, засегнати от войната в 
Република Хърватия.

2a. В случай на юридическо лице 
или група физически или юридически 
лица държавите членки може да 
прилагат подпомагането 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 
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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.

3. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за всички или за част от 
допълнителните разходи и пропуснати 
приходи, свързани с природни или 
други специфични за района 
ограничения в съответния район.

3. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за всички или за част от 
допълнителните разходи и пропуснати 
приходи, свързани с природни или 
други специфични за района 
ограничения в съответния район.

4. Допълнителните разходи и 
пропуснати приходи, както е посочено в 
параграф 3, се изчисляват във връзка с 
природните или другите специфични за 
района ограничения в сравнение с 
райони, които не са с природни или 
други специфични за района 
ограничения.

4. Допълнителните разходи и 
пропуснати приходи, както е посочено в 
параграф 3, се изчисляват във връзка с 
природните или другите специфични за 
района ограничения в сравнение с 
райони, които не са с природни или 
други специфични за района 
ограничения.
Размерът на плащанията може да 
бъде коригиран, за да се вземе предвид 
тежестта на ограниченията, които 
засягат селскостопанската дейност 
на различните производствени 
системи.
Държавите членки могат да 
определят минимален праг за 
плащанията, под който не се 
отпускат плащания.
Отпусканите плащания могат също 
така да вземат предвид социално-
икономически и екологични критерии, 
когато е уместно.

5. Плащанията се предоставят 
годишно за хектар площ.

5. Плащанията се предоставят 
годишно за хектар площ.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1167

Изменение 1167
Жереми Десерл, Мартин Хлавачек
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 68 – параграф 3 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането и поддържането на добро 
състояние на водните обекти по 
свързани с количеството причини, 
както е определено в член 4, параграф 1 
от Директива 2000/60/ЕО, освен ако са 
съвместими с принципа, установен в 
член 4, параграф 7 от 2000/60/ЕО, или 
ако предварителен екологичен анализ 
показва, че ще има нетно намаление 
на водата, използвана за напояване в 
този водосборен басейн, и че 
инвестицията няма да окаже 
значително отрицателно 
въздействие върху околната среда.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1168

Изменение 1168
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 69 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69б
Въвеждане на цифрови технологии

1. Без да се засяга член 68 от 
настоящия регламент, държавите 
членки могат да предоставят 
подпомагане за въвеждането на 
цифрови технологии в селските 
райони при условията, установени в 
настоящия член, и както е уточнено 
допълнително в стратегическите им 
планове по ОСП с цел да допринесат 
за постигането на междусекторната 
цел, посочена в член 5, и на 
специфичните цели, посочени в 
член 6.
2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по линия на 
този вид интервенции, за да 
подпомагат въвеждането на цифрови 
технологии в подкрепа, наред с 
другото, на прецизното земеделие, на 
предприятията в селските райони от 
типа „интелигентно село“, както и 
за развитието на ИКТ 
инфраструктури на равнище 
земеделско стопанство.
3. Държавите членки ограничават 
подпомагането за въвеждането на 
цифрови технологии до максимален 
размер от 30 % от допустимите 
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разходи.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1169

Изменение 1169
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 69 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

69 Установяване на млади 
земеделски стопани, нови земеделски 
стопани и устойчива помощ за 
стартиране и развитие на 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 могат да 
предоставят подпомагане във връзка с 
установяването на млади земеделски 
стопани или включването им в 
съществуващи земеделски 
стопанства, нови земеделски стопани 
и помощ за стартиране и развитие 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. 
Подпомагането по настоящия член 
следва да се предоставя само при 
представянето на 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 само по този 
вид интервенции, за да окажат 
съдействие за:

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

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

aa) установяването на нови 
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земеделски стопани, които 
отговарят на условията, включени в 
определението в член 4, параграф 1, 
буква г);

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, 
свързана със селското и горското 
стопанство, биоикономиката, 
кръговата икономика и селския 
туризъм или диверсификацията на 
доходите;

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 разнообразяват 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 
производителите или кооперативни 
структури, не губят помощта за 
стартиране на дейност. Тази 
разпоредба трябва да спазва принципа 
на пропорционалност и да определи 
участието на младите земеделски 
стопани и 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 са 
диференцирани съгласно обективни 
критерии. Подпомагането се 
ограничава до максимален размер от 
100 000 EUR и може да бъде съчетавано 
с финансови инструменти.
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4а. Подпомагането по настоящия 
член може да се отпуска на няколко 
транша.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1170

Изменение 1170
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 71 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

71 Сътрудничество 71 Сътрудничество

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за 
сътрудничество при условията, 
посочени в настоящия член, и както е 
допълнително уточнено в 
стратегическите им планове по ОСП за 
подготовка и изпълнение на проекти на 
оперативните групи на Европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, както е посочено в 
член 114 и в LEADER, посочено в член 
25 от Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], и за 
насърчаване на схемите за качество, 
организациите на производителите или 
групите на производителите или други 
форми на сътрудничество.

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за 
сътрудничество при условията, 
посочени в настоящия член, и както е 
допълнително уточнено в 
стратегическите им планове по ОСП за 
подготовка и изпълнение на проекти на 
оперативните групи на Европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, както е посочено в 
член 114 и в LEADER, посочено в член 
25 от Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби] като 
водено от общностите местно 
развитие, и за насърчаване на схемите 
за качество, организациите на 
производителите или 
междубраншовите организации или 
групите на производителите, или други 
форми на сътрудничество, 
включително тези, чиито продукти 
попадат в обхвата на Регламент(EС) 
№ 1151/2012.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за насърчаване на форми 
на сътрудничество, с който се 
ангажират поне два субекта и който 
допринася за постигането на 

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за насърчаване на форми 
на сътрудничество и за запазване на 
съществуващите форми, с които се 
ангажират поне два субекта, единият 
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специфичните цели, установени в 
член 6.

от които участва в селскостопанско 
производство, и които допринасят за 
постигането на специфичните цели, 
установени в член 6.

2a. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки могат да 
предоставят подпомагане от 
ЕЗФРСР на местните групи за 
действие, които изпълняват местна 
стратегия за развитие, която 
допринася за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6.

3. По този вид интервенции 
държавите членки могат да обхващат 
разходи, свързани с всички аспекти на 
сътрудничеството.

3. По този вид интервенции 
държавите членки могат да обхващат 
разходи, свързани с всички аспекти на 
сътрудничеството, включително 
разходи за сертифициране, свързани с 
участието в схеми на Съюза за 
качество.

4. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагането като обща 
сума, която покрива разходите за 
сътрудничество, и разходите по 
изпълнени проекти и операции, или те 
могат да покриват само разходите за 
сътрудничество и да използват 
средствата от други видове 
интервенции, инструменти за 
подпомагане на на равнище на Съюза и 
на национално равнище за изпълнение 
на проекти.

4. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагането като обща 
сума, която покрива разходите за 
сътрудничество и разходите по 
изпълнени проекти и операции, или те 
могат да покриват само разходите за 
сътрудничество и да използват 
средствата от други видове 
интервенции, инструменти за 
подпомагане на равнище на Съюза и на 
национално равнище за изпълнение на 
проекти.
Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане, 
предназначено за насърчаване на 
схеми за качество, организации или 
групи на производителите или други 
форми на сътрудничество.

5. Когато подпомагането се 
изплаща като обща сума, държавите 
членки гарантират, че правилата и 
изискванията на Съюза, свързани с 
подобни действия, обхванати от други 
видове интервенции, са спазени. Този 
параграф не се прилага за LEADER, 
посочена в член 25 от Регламент (ЕС) 
[Регламента за общоприложимите 

5. Когато подпомагането се 
изплаща като обща сума, държавите 
членки гарантират, че правилата и 
изискванията на Съюза, свързани с 
подобни действия, обхванати от други 
видове интервенции, са спазени. Този 
параграф не се прилага за LEADER, 
посочена в член 25 от Регламент (ЕС) 
[Регламента за общоприложимите 
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разпоредби] като водено от общностите 
местно развитие.

разпоредби] като водено от общностите 
местно развитие.

6. Посредством този вид 
интервенция държавите членки не 
подпомагат сътрудничество само с 
участието на научноизследователски 
организации.

6. Посредством този вид 
интервенция държавите членки не 
подпомагат сътрудничество само с 
участието на научноизследователски 
организации.

7. За сътрудничество във връзка с 
наследяване на земеделско стопанство 
държавите членки могат да предоставят 
подпомагане само на земеделски 
стопани, които са навършили 
пенсионната възраст съгласно 
националното законодателство.

7. За сътрудничество във връзка с 
наследяване на земеделско стопанство и 
с цел подпомагане на 
приемствеността между 
поколенията на равнището на 
земеделското стопанство държавите 
членки могат да предоставят 
подпомагане само на земеделски 
стопани, на които остават не повече 
от пет години до навършване на 
пенсионната възраст съгласно 
националното законодателство.

8. Държавите членки ограничават 
подкрепата за максимален период от 
седем години, освен за съвместни 
действия в областта на околната среда и 
климата в надлежно обосновани случаи 
за постигане на специфичните цели, 
свързани с опазването на околната среда 
и във връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е).

8. Държавите членки ограничават 
подкрепата за максимален период от 
седем години, освен за съвместни 
действия в областта на околната среда и 
климата в надлежно обосновани случаи 
за постигане на специфичните цели, 
свързани с опазването на околната среда 
и във връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е).

8а. Ако такава възможност е 
предвидена в плана за действие на 
селските райони, местните групи за 
действие могат да поискат авансово 
плащане от компетентната 
разплащателна агенция. Размерът на 
авансовите плащания не надвишава 
50% от общественото подпомагане, 
свързано с текущите разходи и 
разходите за възстановяване.
8б. Подпомагането за схеми за 
качество за селскостопански 
продукти и храни, включително 
дейностите по информиране и 
насърчаване, и помощта за създаване 
на групи и организации на 
производителите се ограничава до 
максималния размер, определен в 
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16.10.2020 A8-0200/1171

Изменение 1171
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 72 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

72 Обмен на знания и информация 72 Обмен на знания и информация

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за обмен на 
знания и информация в областта на 
селското и горското стопанство и 
стопанската дейност в селските райони 
съгласно условията, установени в 
настоящия член, и както е допълнително 
е уточнено в стратегическите им 
планове по ОСП.

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за обмен на 
знания и информация на индивидуален 
или колективен принцип в областта на 
селското и горското стопанство, 
включително агролесовъдството, 
опазването на околната среда и 
климата, стопанската дейност в 
селските райони, интелигентните 
села и интервенциите по линия на 
ОСП, съгласно условията, установени в 
настоящия член, и както е допълнително 
е уточнено в стратегическите им 
планове по ОСП.

2. По този вид интервенции 
държавите членки могат да покриват 
разходи за всяко съответно действие за 
насърчаване на иновациите, достъп до 
обучения и консултации и обмен и 
разпространение на знания и 
информация, които допринасят за 
постигането на специфичните цели, 
посочени в член 6.

2. По този вид интервенции 
държавите членки и Съюзът могат да 
покриват разходи за всяко съответно 
действие за насърчаване на иновациите, 
достъп до обучения и консултации, 
изготвяне на планове и проучвания и 
обмен и разпространение на знания и 
информация, които допринасят за 
постигането на специфичните цели, 
посочени в член 6.

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

Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане до 
максимален размер от 75 % от 
допустимите разходи.

Чрез дерогация от първа алинея, при Чрез дерогация от първа алинея, при 
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създаване на консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
държавите членки могат да предоставят 
подпомагане под формата на фиксирана 
сума от максимум 200 000 EUR.

създаване на консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
държавите членки могат да предоставят 
подпомагане под формата на фиксирана 
сума от 200 000 EUR.

4. Чрез дерогация от параграф 3, в 
най-отдалечените райони и в други 
надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да прилагат 
по-висока ставка или по-висока сума 
от определената в посочения 
параграф за постигане на 
специфичните цели, посочени в 
член 6.
5. При предоставяне на 
подпомагане за създаването на 
консултантски услуги в областта на 
селското стопанство държавите членки 
гарантират, че подпомагането е с 
ограничен срок.

5. При предоставяне на 
подпомагане за създаването на 
консултантски услуги в областта на 
селското стопанство държавите членки 
гарантират, че подпомагането е с 
ограничен срок.

6. Държавите членки гарантират, че 
дейностите, подкрепяни по този вид 
интервенции, се основават и са в 
съответствие с описанието на AKIS, 
предвидено в стратегическия план по 
ОСП, в съответствие с член 102, 
параграф 1, буква и).

6. Държавите членки гарантират, че 
дейностите, подкрепяни по този вид 
интервенции, се основават и са в 
съответствие с описанието на AKIS, 
предвидено в стратегическия план по 
ОСП, в съответствие с член 102, 
параграф 1, буква и).

6a. Подпомагането по този член не 
включва курсове за инструктиране 
или обучение, които са част от 
задължителните стандартни 
програми или системи за обучение за 
средни или висши училища.
6б. Структурите, предоставящи 
услуги по трансфер на знания и 
информационни услуги, разполагат с 
необходимия капацитет под формата 
на квалификации на персонала и 
обучение за изпълнение на тази 
задача.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1172

Изменение 1172
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 72 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 72 б
Мерки в полза на равенството между 

половете в селските райони
1. Държавите членки [могат да] 
предприемат конкретни действия, 
насочени към насърчаване на по-
активно участие на жените в 
икономиката на селските райони, 
чрез интервенции в съответствие с 
настоящия регламент с цел да 
допринесат за постигането на 
целите, посочени в член 6, параграф1.
2. В своите стратегически планове по 
ОСП държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за 
насърчаване на участието на 
жените, наред с другото, в трансфер 
на знания и информационни действия, 
консултантски услуги, инвестиции 
във физически активи, помощ за 
стартиране и развитие на стопанска 
дейност в земеделските стопанства и 
в селските райони, въвеждане на 
цифрови технологии и 
сътрудничество.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1173

Изменение 1173
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 73 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Не се подбират операции за 
подпомагане, когато са физически 
завършени или изцяло осъществени 
преди подаването на заявление за 
финансиране по стратегическия план по 
ОСП до управляващия орган, 
независимо от това дали всички 
съответни плащания са направени.

5. Не се подбират операции за 
подпомагане, когато са физически 
завършени или изцяло осъществени 
преди подаването на заявление за 
финансиране по стратегическия план по 
ОСП до управляващия орган, 
независимо от това дали всички 
съответни плащания са направени.

Чрез дерогация от параграф 5 
операциите, свързани с ранното 
отглеждане на посеви за разсад и 
отглеждането на млади посеви с 
екологична, защитна и развлекателна 
цел, могат да бъдат подбрани за 
подпомагане, когато физически са 
били извършени преди заявлението за 
финансиране да бъде подадено до 
органа.
Такива операции не се изискват или се 
счита, че имат стимулиращ ефект, 
ако
i) схемата за помощ предвижда право 
на помощ в съответствие с 
обективни критерии и без свобода на 
преценка от страна на държавата 
членка; условие за отпускането на 
помощта е, че не е изчерпан 
наличният бюджет за схемата за 
помощ;
ii) схемата за помощ е приета и е в 
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сила преди допустимите разходи да 
бъдат извършени от бенефициера;
iii) схемата за помощ обхваща 
единствено такива зони, в които са 
създадени нови гори съгласно 
националното законодателство, като 
компетентния орган е уведомен за 
създаването им; и
iv) схемата за помощ обхваща 
единствено такива мерки, които се 
основават на план за управление на 
горите или еквивалентен документ.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1174

Изменение 1174
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 88 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В своя стратегически план по 
ОСП държавите членки установяват 
примерни разпределени финансови 
средства за всяка интервенция. За всяка 
интервенция увеличаването на 
планираната единична сума, без да се 
прилагат процентът на вариация, 
посочен в член 89, и планираните 
крайни продукти, се равнява на тези 
примерни разпределени финансови 
средства.

1. В своя стратегически план по 
ОСП държавите членки установяват 
примерни разпределени финансови 
средства за всяка интервенция и за всяка 
година. Тези примерни разпределени 
финансови средства се равняват на 
резултата от умножението на 
планираната единична сума, без да се 
прилага вариацията, посочена в член 
89, с планираните крайни продукти, 
съответстващи на очаквания размер 
на плащанията за интервенцията за 
съответната финансова година.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1175

Изменение 1175
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 88 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Планираните единични суми, 
посочени в параграф 1, са единни или 
средни, както определят държавите 
членки.

Or. en


