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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A8-0200/1201

Изменение 1201
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Greens/EFA Group

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) показатели за въздействието, 
свързани с целите, установени в член 5 
и член 6, параграф 1; те се използват в 
контекста на стратегическите планове 
по ОСП и на ОСП;

в) показатели за въздействието, 
свързани с целите, установени в член 5 
и член 6, параграф 1; те се използват за 
установяване на количествени цели за 
резултатите по отношение на 
специфичните цели в контекста на 
стратегическите планове по ОСП и за 
оценка на постигнатия напредък по 
отношение на целите и ОСП;

Or. en

Обосновка

Включва изм. 63 на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните.
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A8-0200/1202

Изменение 1202
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Greens/EFA Group

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
съгласно които се налага 
административна санкция на 
бенефициерите, които получават 
директни плащания съгласно глава II от 
настоящия дял или годишни премии 
съгласно членове 65, 66 и 67 и които не 
отговарят на законоустановените 
изисквания за управление съгласно 
правото на Съюза и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята, установени в 
стратегическия план по ОСП, както са 
изброени в приложение III, по 
отношение на следните специфични 
области:

1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
съгласно които се налага 
административна санкция на 
бенефициерите, които получават 
директни плащания съгласно глави II и 
III от настоящия дял или годишни 
премии съгласно членове 65, 66 и 67 и 
които не спазват приложимите 
условия за труд и заетост, 
произтичащи от съответните 
колективни трудови договори и 
социалното и трудовото 
законодателство на национално 
равнище, на равнището на Съюза и на 
международно равнище, както и 
законоустановените изисквания за 
управление съгласно правото на Съюза 
и стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние на земята, 
установени в стратегическия план по 
ОСП, както са изброени в 
приложение III, по отношение на 
следните специфични области:

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A8-0200/1203

Изменение 1203
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Greens/EFA Group
Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР)
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
съгласно които се налага 
административна санкция на 
бенефициерите, които получават 
директни плащания съгласно глава II от 
настоящия дял или годишни премии 
съгласно членове 65, 66 и 67 и които не 
отговарят на законоустановените 
изисквания за управление съгласно 
правото на Съюза и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята, установени в 
стратегическия план по ОСП, както са 
изброени в приложение III, по 
отношение на следните специфични 
области:

1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
съгласно които се налага 
административна санкция на 
бенефициерите, които получават 
директни плащания съгласно глава II от 
настоящия дял или годишни премии 
съгласно членове 65, 66 и 67 и които не 
отговарят на законоустановените 
изисквания за управление съгласно 
правото на Съюза и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята, установени в 
стратегическия план по ОСП, както са 
изброени в приложение III, както и в 
приложение ХІа относно хуманното 
отношение към животните, по 
отношение на следните специфични 
области:

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A8-0200/1204

Изменение 1204
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Greens/EFA Group
Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За да спазват ЗИУ 2 и 
Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 
12 декември 1991 г. за опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници, 
държавите членки гарантират 
гъстота на животните в 
стопанството и на регионално 
равнище, при която не се надвишава 
границата от 170 kg азот на хектар, 
както е определено в тази директива.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A8-0200/1205

Изменение 1205
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Greens/EFA Group

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Съблюдаване на приложимите 

условия на труд и заетост и спазване 
на задълженията на работодателите
Държавите членки включват 
административни санкции в 
системата си от предварителни 
условия в стратегическите си планове 
по ОСП, които се налагат на 
бенефициерите, получаващи 
директни плащания по глави II и III 
от настоящия дял или годишни 
премии съгласно членове 65, 66 и 67, 
ако те не спазват приложимите 
условия на труд и заетост, 
произтичащи от съответните 
колективни трудови договори и от 
социалното и трудовото 
законодателство на национално 
равнище, на равнището на Съюза и на 
международно равнище. Особено 
внимание се обръща на условията на 
труд и осведомеността относно 
условията на заетост, 
възнаграждението, работното време, 
здравословните и безопасни условия 
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на труд, равенството между 
половете, свободното движение на 
работниците, равното третиране, 
предоставянето на услуги и 
командироването на работници, 
условията за престой на граждани на 
трети държави, закрилата в случай 
на прекратяване на трудовото 
правоотношение, работата чрез 
агенции за временна заетост, 
информирането и консултирането на 
работниците, забраната на детския 
труд и защитата на младите хора на 
работното място, социалната 
закрила, координацията на 
социалната сигурност, образованието 
и обучението. Административни 
санкции се налагат на бенефициерите 
и в случай на неспазване на основните 
конвенции на Международната 
организация на труда (МОТ).

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A8-0200/1206

Изменение 1206
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Greens/EFA Group
Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Предложение за регламент
Член 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11б
За да спазват ЗИУ 2 и Директива 
91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 
1991 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници, 
държавите членки гарантират 
гъстота на животните в 
стопанството и на регионално 
равнище, при която не се надвишава 
границата от 170kg азот на хектар, 
както е определено в тази директива.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A8-0200/1207

Изменение 1207
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Greens/EFA Group
Лара Волтерс, Елеонора Еви

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15 Намаление на плащанията 15 Намаление на плащанията

1. Държавите членки намаляват 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година и които 
надвишават 60 000 EUR, както 
следва:

1. Държавите членки ограничават 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година, до максимално 
60 000 EUR.

a) с поне 25 % за транш между 60 
000 EUR и 75 000 EUR;
б) с поне 50 % за транш между 75 
000 EUR и 90 000 EUR;
в) с поне 75 % за транш между 90 
000 EUR и 100 000 EUR;
г) със 100 % за суми, които 
надвишават 100 000 EUR.
2. 2.

Преди да се приложи параграф 1, 
държавите членки приспадат от 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година:

Преди да се приложи параграф 1, 
държавите членки могат да 
приспаднат от размера на директните 
плащания, които се отпускат на 
земеделски стопанин съгласно 
настоящата глава за дадена календарна 
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година:

a) заплатите, свързани със 
селскостопанската дейност, декларирана 
от земеделския стопанин, включително 
данъците и вноските за социално 
осигуряване, свързани с трудовата 
заетост; както и

a) 50% от заплатите, свързани 
със селскостопанската дейност, 
декларирана от земеделския стопанин, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване, свързани с 
трудовата заетост; както и

б) еквивалентната сума за редовен и 
неплатен труд, свързана със 
селскостопанска дейност, 
упражнявана от лицата, работещи в 
съответното земеделско стопанство, 
които не получават заплата или 
които получават по-малко 
възнаграждение от обичайно 
заплащаната сума за предоставените 
услуги, но са възнаградени чрез 
икономическия резултат от 
дейността на земеделското 
стопанство.
За изчисляване на сумите, посочени в 
букви а) и б), държавите членки 
използват средната стойност на 
стандартните трудови 
възнаграждения, свързана със 
селскостопанска дейност на национално 
или регионално равнище, умножена по 
броя годишни работни единици, 
декларирани от съответния земеделски 
стопанин.

За изчисляване на сумите, посочени в 
буква а), държавите членки използват 
реалните разходи за трудови 
възнаграждения, свързани със 
селскостопанска дейност и свързана с 
нея дейност на национално или 
регионално равнище, умножени по 
броя годишни работни единици, 
декларирани от съответния земеделски 
стопанин.

2a. Преди да приложат параграф 1, 
държавите членки приспадат от 
размера на директните плащания, 
които се отпускат на земеделските 
стопани съгласно настоящата глава 
за дадена календарна година, сумите, 
получени съгласно членове 27 и 28.

3. 3.

Очакваният резултат от намалението на 
плащанията се използва първоначално 
за подпомагане на финансирането на 
допълнителното преразпределително 
подпомагане на доходите за 
устойчивост и след това на други 
интервенции, принадлежащи към 
необвързаните с производството 

Очакваният резултат от намалението на 
плащанията се използва приоритетно 
за финансиране на допълнителното 
преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост и след това на 
други интервенции, принадлежащи към 
необвързаните с производството 
директни плащания.
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директни плащания.

Държавите членки могат също така да 
използват целия или част от резултата 
от намалението за финансиране на 
видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, 
посредством прехвърляне на средства. 
Подобно прехвърляне на средства към 
ЕЗФРСР се отразява във финансовите 
таблици на стратегическия план по ОСП 
и може да бъде преразгледано през 
2023 г. в съответствие с член 90. То не е 
предмет на максималните граници за 
прехвърляне на средства от ЕФГЗ 
към ЕЗФРСР, установени в член 90.

Държавите членки могат също така да 
използват целия или част от резултата 
от намалението за финансиране на 
видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, 
посредством прехвърляне на средства. 
Подобно прехвърляне на средства към 
ЕЗФРСР се отразява във финансовите 
таблици на стратегическия план по ОСП 
и може да бъде преразгледано през 
2024 г. в съответствие с член 90.

3а. В случай на юридическо лице или 
група физически или юридически лица 
държавите членки могат да прилагат 
намалението, посочено в параграф 1, 
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 
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.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правила за установяване на 
хармонизирана база за изчисляване на 
намалението на плащанията, установено 
в параграф 1, за да осигури правилно 
разпределение на средствата между 
допустимите бенефициери.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правила за установяване на 
хармонизирана база за изчисляване на 
намалението на плащанията, установено 
в параграф 1, за да осигури правилно 
разпределение на средствата между 
допустимите бенефициери.
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14.10.2020 A8-0200/1208

Изменение 1208
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Greens/EFA Group

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки отпускат 
необвързани с производството директни 
плащания при условията, установени в 
настоящия раздел, и както е предвидено 
в стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки отпускат на 
активните земеделски стопани 
необвързани с производството директни 
плащания при условията, установени в 
настоящия раздел, и както е предвидено 
в стратегическите им планове по ОСП.
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14.10.2020 A8-0200/1209

Изменение 1209
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Greens/EFA Group

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят праг за 
площ и отпускат необвързани с 
производството директни плащания 
само на истински земеделски стопани, 
чиято отговаряща на условията площ 
на стопанството, за която са 
поискани необвързани с 
производството директни плащания, 
надхвърля този праг за площ.

Държавите членки могат да определят 
минимален праг за директните 
плащания и да отпускат директни 
плащания само на активни земеделски 
стопани, чийто размер на плащанията 
е равен на този праг или го надвишава.
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14.10.2020 A8-0200/1210

Изменение 1210
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг
от името на групата Greens/EFA Group

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на прага за площ, 
държавите членки се стремят да 
гарантират, че необвързаните с 
производството директни плащания 
могат да се отпускат само на 
истински земеделски стопани, ако:

При определянето на минималния 
праг за плащанията държавите членки 
се стремят да гарантират, че 
получените суми допринасят 
ефективно за постигането на целите 
по член 6, параграф 1, за които 
директните плащания допринасят.
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