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Изменение 1360
Норберт Линс
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

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))

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1а. одобрява своето изявление, както 
и съвместното изявление на 
Парламента и на Съвета, приложени 
към настоящата резолюция, които 
ще бъдат публикувани в серия С на 
Официален вестник на Европейския 
съюз;

Or. en

За сведение текстът на изявленията е следният:

„Изявление на Европейския парламент относно ролята на Европейския съвет по 

отношение на законодателните елементи на общата селскостопанска политика

Европейският парламент изразява съжаление във връзка с факта, че в заключенията си 

от 21 юли 2020 г. Европейският съвет взе решения относно законодателни елементи на 

общата селскостопанска политика, които е трябвало да бъдат решени съгласно 

обикновената законодателна процедура в съответствие с Договорите. Европейският 

парламент счита тези едностранни изпреварващи решения за неприемливи, както и че 

те засягат правата на Европейския парламент като съзаконодател, действащ на равни 

начала със Съвета.

Европейският парламент изразява съжаление поради нежеланието на Съвета да започне 

съдържателни преговори с Европейския парламент по тези елементи на основание, че 

те вече са били решени от Европейския съвет.

По-специално Европейският парламент отбелязва, че Съветът не е започнал 
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съдържателни преговори по разпоредбите за определяне на горна граница и постепенно 

намаляване, предвидени в член 15, и за предвидената в член 90 гъвкавост между 

разпределените средства за директни плащания и средствата по ЕЗФРСР, и счита, че 

резултатът от преговорите по тези членове е незадоволителен.

Европейският парламент изразява дълбоко съжаление във връзка с подхода на Съвета и 

счита, че той подкопава правилното функциониране на обикновената законодателна 

процедура. Поради това Европейският парламент настоява това да не се повтаря в 

бъдещи преговори в рамките на обикновената законодателна процедура.

Съвместно изявление на Европейския парламент и Съвета относно социалното 

измерение

Съветът и Европейският парламент приканват Комисията да наблюдава, посредством 

проучване, което да се извърши две години след първите две години от прилагането на 

социалните условия от всички държави членки, въздействието на механизма върху 

условията на труд и функционирането на системата от санкции и, когато е 

целесъобразно, да представи предложения за засилване на социалното измерение на 

ОСП. 

До 2025 г. Комисията ще направи оценка на осъществимостта на включването в 

приложение XX, член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 492/2011 относно свободното 

движение на работници и, когато е целесъобразно, ще представи предложения за тази 

цел.“


