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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1181

Изменение 1181
Бронис Ропе, Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

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
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Въз основа на предишната 
система за кръстосано спазване, 
прилагана до 2020 г., системата на 
новите предварителни условия обвързва 
пълното получаване на подпомагане по 
ОСП със спазването от страна на 
бенефициерите на основните стандарти 
относно околната среда, изменението на 
климата, общественото здраве, здравето 
на животните, здравето на растенията и 
хуманното отношение към животните. 
Основните стандарти обхващат в 
рационализиран вид списък на 
законоустановените изисквания за 
управление (ЗИУ) и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята (ДЗЕС). Тези 
основни стандарти трябва да отчитат 
по-добре предизвикателствата, свързани 
с околната среда и климата, и новата 
екологична архитектура на ОСП, като 
по този начин отговорят на по-високите 
амбиции по отношение на околната 
среда и климата, предвидени от 
Комисията в нейното съобщение 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“ и в 
многогодишната финансова рамка 
(МФР). Предварителните условия имат 
за цел да допринесат за развиването на 
устойчиво селско стопанство чрез по-

(21) Въз основа на предишната 
система за кръстосано спазване, 
прилагана до 2020 г., системата на 
новите предварителни условия обвързва 
пълното получаване на подпомагане по 
ОСП със спазването от страна на 
бенефициерите на основните стандарти 
относно околната среда, изменението на 
климата, общественото здраве, 
приложимите условия на труд и 
заетост, здравето на животните, 
здравето на растенията и хуманното 
отношение към животните. Основните 
стандарти обхващат в рационализиран 
вид списък на законоустановените 
изисквания за управление (ЗИУ) и 
стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние на земята (ДЗЕС). 
Тези основни стандарти трябва да 
отчитат по-добре предизвикателствата, 
свързани с околната среда и климата, и 
новата екологична архитектура на ОСП, 
като по този начин отговорят на по-
високите амбиции по отношение на 
околната среда и климата, предвидени 
от Комисията в нейното съобщение 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“ и в 
многогодишната финансова рамка 
(МФР). Освен това е много важно 
държавите членки да предприемат 
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добра осведоменост на бенефициерите 
относно необходимостта от зачитане на 
тези основни стандарти. Те също така 
целят да направят ОСП по-близка до 
очакванията на обществото чрез 
подобряване на съгласуваността на тази 
политика с целите относно околната 
среда, общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. 
Предварителните условия следва да са 
неразделна част от екологичната 
архитектура на ОСП, като част от 
базовите параметри за по-амбициозни 
ангажименти в областта на околната 
среда и климата, и следва да бъдат 
всеобхватно прилагани в целия 
Европейски съюз. За земеделските 
стопани, които не спазват тези 
изисквания, държавите членки следва да 
гарантират, че на тях се налагат 
пропорционални, ефективни и 
възпиращи санкции в съответствие с 
[хоризонталния регламент за ОСП].

съответните мерки, за да 
гарантират, че достъпът на 
работодателите до директните 
плащания е обвързан с условията за 
изпълнение на приложимите условия 
на труд и заетост, произтичащи от 
всички съответни колективни 
трудови договори и от социалното и 
трудовото законодателство на 
национално равнище и на равнището 
на Съюза, наред с другото, във връзка с 
осведомеността относно условията 
на заетост, възнагражденията, 
работното време, здравето и 
безопасността, жилищното 
настаняване, равенството между 
половете, свободното движение на 
работниците, равното третиране, 
командироването на работници, 
условията за престой на граждани на 
трети държави, работата чрез 
агенции за временна заетост, 
социалната закрила и координацията 
на системите за социална сигурност 
между държавите членки. 
Предварителните условия имат за цел да 
допринесат за развиването на устойчиво 
селско стопанство чрез по-добра 
осведоменост на бенефициерите 
относно необходимостта от зачитане на 
тези основни стандарти. Те също така 
целят да направят ОСП по-близка до 
очакванията на обществото чрез 
подобряване на съгласуваността на тази 
политика с целите относно околната 
среда, трудовите стандарти, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. 
Предварителните условия следва да са 
неразделна част от екологичната и 
социалната архитектура на ОСП, като 
част от базовите параметри за по-
амбициозни ангажименти в областта на 
околната среда, социалната сфера и 
климата, и следва да бъдат всеобхватно 
прилагани в целия Европейски съюз. За 
земеделските стопани, които не спазват 
тези изисквания, държавите членки 
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следва да гарантират, че на тях се 
налагат пропорционални, ефективни и 
възпиращи санкции в съответствие с 
[хоризонталния регламент за ОСП].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1182

Изменение 1182
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE
Беноа Бито, Рафаел Глюксман, Ерик Андрийо, Орор Лалюк

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
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Съответствието на 
обвързаното с производството 
подпомагане на доходите с 
международните задължения на Съюза 
следва да бъде гарантирано. Това 
включва по-специално изискванията 
на Меморандума за разбирателство 
между Европейската икономическа 
общност и Съединените американски 
щати за маслодайни семена в 
рамките на ГАТТ17, приложими след 
промени в засетите с маслодайни 
насаждения базови площи, вследствие 
на промените в състава на ЕС. В тази 
връзка Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема актове за 
изпълнение с цел определяне на 
подробни правила в това отношение.

(33) Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите следва да бъде 
насочено в подкрепа на европейския 
продоволствен суверенитет, по-
специално по отношение на 
производството на бобови култури, в 
които Европа има дефицит.

__________________
17 Меморандум за разбирателство 
между Европейската икономическа 
общност и Съединените американски 
щати за маслодайни семена в 
рамките на ГАТТ (ОВ L 147, 
18.6.1993 г.).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1183

Изменение 1183
Бронис Ропе, Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE
Адам Ярубас, Адриан-Драгош Беня, Андрюс Кубилюс, Андрус Ансип, Анджелика 
Анна Можджановска, Анна Елжбета Фотига, Кармен Аврам, Даниел Буда, 
Дан-Щефан Мотряну, Елена Йончева, Ева Копач, Яна Том, Инесе Вайдере, Изабел 
Карваляйш, Иво Христов, Ядвига Вишневска, Ярослав Калиновски, Йоана 
Копчинска, Юозас Олекас, Кшищоф Хетман, Нилс Ушаковс, Петър Витанов, 
Петрас Аущревичюс, Радослав Шикорски, Раса Юкнявичиене, Сергей Станишев, 
Робертс Зиле, Томас Вайтц, Цветелина Пенкова, Урмас Пает, Валдемар 
Томашевски, Виктор Успаских, Вилия Блинкевичуте, Збигнев Кужмюк, Елжбета 
Крук

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
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Подпомагане за директните 
плащания в рамките на стратегическите 
планове по ОСП следва да бъде 
предоставено в рамките на средствата, 
разпределени за отделните държави, 
определени в настоящия регламент. 
Тези средства, разпределени за 
отделните държави, следва да 
представляват продължение на 
промените, като средствата на 
държавите членки с най-ниско равнище 
на подпомагане за хектар постепенно се 
увеличават, за да покрият 50 % от 
разликата до достигане на 90 % от 
средната за Съюза стойност. С цел да 
се вземе предвид механизмът за 
намаляване на плащанията и 
възможността за използване на 
резултата от намалението в държавата 
членка, общите индикативни финансови 
средства за година в стратегическия 
план по ОСП на дадена държава членка 

(48) Подпомагане за директните 
плащания в рамките на стратегическите 
планове по ОСП следва да бъде 
предоставено в рамките на средствата, 
разпределени за отделните държави, 
определени в настоящия регламент. 
Процесът на сближаване трябва да 
бъде завършен изцяло в рамките на 
периода, обхванат от МФР за периода 
2021—2027 г., за да се спази 
Решението на Европейския съвет от 
2002 г.1а и да се гарантира лоялна 
конкуренция и равенство между 
държавите членки. Тези средства, 
разпределени за отделните държави, 
следва да представляват продължение 
на промените, като средствата на 
държавите членки с най-ниско равнище 
на подпомагане за хектар постепенно се 
увеличават. До края на програмния 
период следва да се постигне пълно 
външно сближаване на директните 



AM\1216071BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

следва да могат да надвишават 
средствата, разпределени за отделните 
държави.

плащания. С цел да се вземе предвид 
механизмът за намаляване на 
плащанията и възможността за 
използване на резултата от намалението 
в държавата членка, общите 
индикативни финансови средства за 
година в стратегическия план по ОСП 
на дадена държава членка следва да 
могат да надвишават средствата, 
разпределени за отделните държави.

__________________
1a Решение на Европейския съвет 
относно заключенията на 
председателството от 24—25 
октомври 2002 г.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/118

Изменение 1184
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE
Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун Доменек

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 3 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „стопанство за интензивно 
животновъдство“ означава 
животновъдно стопанство, 
отглеждащо животни с гъстота над 
позволената за площта и природните 
ресурси или допустимото 
натоварване на стопанството, или в 
случая на добитък или преживни 
животни – стопанство, в което 
животните са без достъп до пасища 
или без необходимото количество 
допълнителни хектари за фуражи в 
подкрепа на основаното на пасища 
или затревени площи хранене с трева 
или с фуражи;

Or. en

Обосновка

ENVI 54
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15.10.2020 A8-0200/1185

Изменение 1185
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

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 4 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „селскостопанската дейност“ се 
определя по начин, че да включва както 
производството на селскостопански 
продукти, изброени в приложение I към 
ДФЕС, включително памук и дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, така 
и поддържането на земеделската площ в 
състояние, което да я прави подходяща 
за паша или обработване без 
подготвителни действия, които са извън 
рамките на обичайните земеделски 
методи и машини;

a) „селскостопанската дейност“ се 
определя по начин, че да включва както 
производството на селскостопански 
продукти, изброени в приложение I към 
ДФЕС, включително памук и дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, така 
и поддържането на земеделската площ в 
състояние, което да я прави подходяща 
за паша или обработване без 
подготвителни действия, които са извън 
рамките на обичайните земеделски 
методи и машини, включително в агро-
лесовъдството;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1186

Изменение 1186
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

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 4 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „земеделската площ“ се определя 
по начин, че да включва обработваема 
земя, трайни насаждения и постоянно 
затревени площи. Термините 
„обработваема земя“, „трайни 
насаждения“ и „постоянно затревени 
площи“ се определят от държавите 
членки в съответствие със следната 
рамка:

б) „земеделската площ“ се определя 
по начин, че да включва обработваема 
земя, трайни насаждения и постоянно 
затревени площи. Елементите на 
ландшафта могат да бъдат включени 
като компоненти на земеделската 
площ. Термините „обработваема земя“, 
„трайни насаждения“ и „постоянно 
затревени площи“ се определят от 
държавите членки в съответствие със 
следната рамка:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1187

Изменение 1187
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

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 4 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) „обработваема земя“ означава 
земя, обработвана за отглеждане на 
култури, или площ на разположение за 
отглеждане на култури, но оставена под 
угар, и включва площите, които са 
оставени под угар в съответствие с 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1257/1999 на Съвета28, член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета29, член 28 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 или член 65 от настоящия 
регламент.

i) „обработваема земя“ означава 
земя, обработвана за отглеждане на 
култури, или площ на разположение за 
отглеждане на култури, но оставена под 
угар, като може да включва 
съчетание от култури и дървета 
и/или храсти за формиране на горска 
обработваема агро-лесовъдна 
система, и включва площите, които са 
оставени под угар в съответствие с 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1257/1999 на Съвета28, член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета29, член 28 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 или член 65 от настоящия 
регламент;

__________________ __________________
28 Регламент (ЕО) № 1257/1999 на 
Съвета от 17 май 1999 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на 
земеделието (ФЕОГА) и за изменение и 
отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 
26.6.1999 г., стp. 80).

28 Регламент (ЕО) № 1257/1999 на 
Съвета от 17 май 1999 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на 
земеделието (ФЕОГА) и за изменение и 
отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 
26.6.1999 г., стp. 80).

29 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 

29 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
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(ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., 
стp. 1).

(ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., 
стp. 1).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1188

Изменение 1188
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

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 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
устойчивост в целия Съюз с цел 
подобряване на продоволствената 
сигурност;

a) подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
устойчивост на селското стопанство в 
целия Съюз с цел подобряване на 
дългосрочната продоволствена 
сигурност, предотвратяване на 
свръхпроизводството, с цел обръщане 
на тенденцията за намаляване на 
броя на земеделските стопани;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1189

Изменение 1189
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

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 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) засилване на пазарната 
ориентация и повишаване на 
конкурентоспособността, 
включително поставяне на по-голям 
акцент върху научните изследвания, 
технологиите и цифровизацията;

б) засилване на местната, 
националната и европейската 
пазарна ориентация и повишаване на 
екологичната устойчивост, 
дългосрочната 
конкурентоспособност, включително 
поставяне на по-голям акцент върху 
научните изследвания, инвестициите, 
технологиите и цифровизацията, в 
рамките на логиката на кръговата 
икономика;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1190

Изменение 1190
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE
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 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване на позицията на 
земеделските стопани във веригата на 
стойността;

в) подобряване на позицията на 
земеделските стопани във веригата на 
стойността и развитие на местните 
пазари, по-специално чрез 
разработване на къси вериги на 
доставки;

Or. en


