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14.10.2020 A8-0200/727

Изменение 727
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) За да се гарантира по-точно и 
прецизно проследяване на разходите 
за целите в областта на климата и 
околната среда, Комисията следва да 
вземе предвид таксономията на ЕС за 
устойчиво финансиране, както и 
системата на Съюза от маркери за 
климата.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/728

Изменение 728
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 

(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 
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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, 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].

(МФР). Освен това е много важно 
държавите членки да предприемат 
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 и/или 
задълженията на работодателите, 
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 
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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 
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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14.10.2020 A8-0200/729

Изменение 729
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) С оглед на гарантирането на 
устойчивостта на екосистемите в 
ЕС и насърчаването на биологичното 
разнообразие, на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят 
плащания за агроекологични 
устойчиви практики, за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата и адаптиране към него, 
както и за опазване и подобряване на 
генетичните ресурси,  по-специално 
чрез традиционни методи за 
размножаване.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/730

Изменение 730
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 55 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55a) В съответствие с член 208 от 
ДФЕС Съюзът и държавите членки 
следва да гарантират, че целите на 
сътрудничеството за развитие се 
вземат предвид при всички 
интервенции по линия на ОСП и че 
при прилагането им се зачита 
правото на храна, както и правото на 
развитие. Държавите членки следва 
също така да гарантират, че 
стратегическите планове по ОСП 
допринасят във възможно най-голяма 
степен за своевременното постигане 
на целите, определени в Програмата 
до 2030 г. за устойчиво развитие и в 
Парижкото споразумение, както и 
целите на Европейския зелен пакт, 
ангажиментите на Съюза в 
областта на околната среда и 
климата и приложимото 
законодателство, прието от 
Европейския парламент и от Съвета 
въз основа на стратегията „От 
фермата до трапезата“ и 
стратегията за биологичното 
разнообразие.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/731

Изменение 731
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Устойчиво развитие

Целите на стратегическите планове 
по ОСП се осъществяват в 
съответствие с принципа на 
устойчивото развитие и с целта за 
опазване, защита и подобряване на 
качеството на околната среда, както 
е предвидено в член 11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС, като се взема 
предвид принципът „замърсителят 
плаща“. Държавите членки и 
Комисията гарантират, че при 
подготовката и изпълнението на 
специфичните цели на ОСП се 
насърчават изискванията за опазване 
на околната среда, ресурсната 
ефективност, смекчаването на 
изменението на климата и 
адаптацията към него, опазването на 
биологичното разнообразие, 
устойчивостта при бедствия, както 
и намаляването и 
предотвратяването на рисковете. 
Интервенциите се планират и 
провеждат в съответствие с 
принципа за съгласуваност на 
политиките за развитие, определен в 
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член 208 от ДФЕС. Тази 
стратегическа съгласуваност се 
проверява от Комисията в 
съответствие с процедурата, описана 
в дял V, глава III. 

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/732

Изменение 732
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Принцип и обхват на социалните 

условия
1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
съгласно която бенефициерите, 
получаващи директни плащания по 
глава II и глава III от настоящия дял 
или годишни премии съгласно членове 
65, 66 и 67, подлежат на 
административна санкция, ако не 
изпълняват приложимите условия на 
труд и заетост и/или задълженията 
на работодателите, произтичащи от 
всички съответни колективни 
трудови договори и от социалното и 
трудовото законодателство на 
национално равнище, на равнището 
на Съюза и на международно равнище.
2. Правилата по отношение на 
ефективната и пропорционална 
система от административни 
санкции, които следва да бъдат 
включени в стратегическия план по 
ОСП, трябва да са съобразени с 
изискванията, определени в дял IV, 
глава IV от Регламент (ЕС) 
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[хоризонталния регламент за ОСП].
Or. en
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14.10.2020 A8-0200/733

Изменение 733
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15

Намаление на плащанията

Член 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 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 приспадат 
от размера на директните плащания, 
които се отпускат на земеделски 
стопанин съгласно настоящата глава за 
дадена календарна година:

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

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 
действителните разходи за трудови 
възнаграждения, свързани със 
селскостопанска и друга респективна 
дейност на национално или регионално 
равнище, умножена по броя годишни 
работни единици, декларирани от 
съответния земеделски стопанин.

2а. Преди да се приложи 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 
директни плащания.

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.

Държавите членки могат също така да Държавите членки могат също така да 
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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.

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.

3a. 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.
3б. Ако държава членка отпуска 
допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите на 
земеделските стопани по силата на 
член 26 и за целта използва поне 12% 
от разпределените ѝ финансови 
средства за директни плащания, 
определени в приложение IV, тя може 
да реши да не прилага настоящия 
член.

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 

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 
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намалението на плащанията, установено 
в параграф 1, за да осигури правилно 
разпределение на средствата между 
допустимите бенефициери.

намалението на плащанията, установено 
в параграф 1, за да осигури правилно 
разпределение на средствата между 
допустимите бенефициери.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/734

Изменение 734
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 94

Процедурни изисквания
Член 94

Принципи за партньорство
1. Държавите членки съставят 
стратегическите планове по ОСП въз 
основа на прозрачни процедури в 
съответствие със своята 
институционална и правна уредба.

1. Всяка държава членка 
организира и осъществява 
всеобхватно партньорство за 
съставяне на стратегически планове по 
ОСП въз основа на прозрачни 
процедури в съответствие със своята 
институционална и правна уредба, като 
взема предвид особеностите на 
стратегическите планове по ОСП, 
заедно с компетентните регионални 
и местни органи, както и с други 
партньори.

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, осигурява 
това, че компетентните органи в 
областта на околната среда и климата, 
са ангажирани по ефективен начин в 
подготовката на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата.

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, осигурява 
това, че компетентните публични 
органи в областта на околната среда и 
климата, са изцяло ангажирани в 
подготовката на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата.

3. 3.

Всяка държава членка организира 
партньорство с компетентните 
регионални и местни органи. В това 
партньорство се включват поне 

Всяка държава членка организира 
партньорство с компетентните 
регионални и местни органи, както и с 
други партньори. В това партньорство 
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следните партньори: се включват поне следните партньори:

a) съответните публични органи; a) регионални, местни, селски и 
други съответни публични органи;

б) икономически и социални 
партньори;

б) икономически и социални 
партньори; по-специално 
представители на селскостопанския 
сектор, включително местни групи за 
действие в контекста на програмите 
LEADER;

в) съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, и където е приложимо, 
организациите, отговарящи за 
насърчаване на социалното включване, 
основните права, равенството на 
половете и недискриминацията.

в) съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, свързани с всички цели, 
предвидени в член 5 и член 6, параграф 
1, и където е приложимо, 
организациите, отговарящи за 
насърчаване на социалното включване, 
основните права, равенството на 
половете и недискриминацията.

Държавите членки ангажират тези 
партньори в подготовката на 
стратегическите планове по ОСП.

Държавите членки ангажират изцяло 
тези партньори в подготовката на 
стратегическите планове по ОСП.

3а. Партньорството, установено 
съгласно параграф 1, функционира в 
съответствие с принципа на 
многостепенното управление и следва 
подход „от долу нагоре“. Държавата 
членка ангажира партньорите, 
посочени в параграф 3, при 
подготовката, изпълнението и 
оценката на стратегическите 
планове по ОСП.
3б. Организацията и 
осъществяването на 
партньорството във връзка със 
стратегическите планове по ОСП се 
извършват, с необходимите 
изменения, в съответствие с 
Делегиран регламент (ЕС) № 
240/20141 на Комисията.
3в. Поне веднъж годишно Комисията 
провежда консултации относно 
изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП с организациите, 
представляващи партньорите на 
равнището на Съюза, и докладва за 
резултата на Европейския парламент 
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и на Съвета.
4. Държавите членки и Комисията 
си сътрудничат за осигуряване на 
ефективна координация при 
изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП, като вземат предвид 
принципите на пропорционалност и 
споделено управление.

4. Държавите членки и Комисията 
си сътрудничат за осигуряване на 
ефективна координация при 
изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП, като вземат предвид 
принципите на пропорционалност, 
споделено управление и правилно 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/735

Изменение 735
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 107

Изменение на стратегическия план по 
ОСП

Член 107

Изменение на стратегическия план по 
ОСП

1. Държавите членки могат да 
подадат до Комисията искания за 
изменение на стратегическите планове 
по ОСП.

1. Държавите членки могат да 
подадат до Комисията искания за 
изменение на стратегическите планове 
по ОСП, включително, когато е 
приложимо, всякакви изменения по 
програмите за регионална 
интервенция, със съгласието на 
регионалните управляващи органи.

2. Исканията за изменение на 
стратегическите планове по ОСП са 
надлежно обосновани и в тях по-
конкретно се посочва какво е 
очакваното въздействие от промените в 
плана върху постигането на 
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1. Те се придружават от 
изменения план, включително и 
актуализираните приложения според 
случая.

2. Исканията за изменение на 
стратегическите планове по ОСП 
включват разяснение, в което се 
посочва какво е очакваното въздействие 
от промените в плана върху постигането 
на специфичните цели, посочени в 
член 6, параграф 1. Те се придружават 
от изменения план, включително и 
актуализираните приложения според 
случая.

3. Комисията прави оценка на 
последователността на изменението с 
настоящия регламент и с приетите в 
съответствие с него и с Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП] 

3. Комисията прави оценка на 
последователността на изменението с 
настоящия регламент и с приетите в 
съответствие с него и с Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП] 



AM\1215833BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

разпоредби и ефективния му принос за 
специфичните цели.

разпоредби и ефективния му принос за 
специфичните цели.

4. Комисията одобрява исканото 
изменение на стратегическия план по 
ОСП, при условие че необходимата 
информация е подадена и Комисията е 
удовлетворена от факта, че планът е 
съвместим с общите принципи на 
правото на Съюза, изискванията, 
установени в настоящия регламент, и 
разпоредбите, приети в съответствие с 
него и с Регламент (ЕС) [хоризонталния 
регламент за ОСП].

4. Комисията одобрява исканото 
изменение на стратегическия план по 
ОСП, при условие че необходимата 
информация е подадена и Комисията е 
удовлетворена от факта, че планът е 
съвместим с общите принципи на 
правото на Съюза, изискванията, 
установени в настоящия регламент, и 
разпоредбите, приети в съответствие с 
него и с Регламент (ЕС) [хоризонталния 
регламент за ОСП].

5. Комисията може да направи 
коментари в срок от 30 работни дни от 
подаването на искането за изменение на 
стратегическия план по ОСП. 
Държавата членка предоставя на 
Комисията цялата необходима 
допълнителна информация.

5. Комисията може да направи 
коментари в срок от 30 работни дни от 
подаването на искането за изменение на 
стратегическия план по ОСП. 
Държавата членка предоставя на 
Комисията цялата необходима 
допълнителна информация.

6. Одобряването на искане за 
изменение на стратегически план по 
ОСП се извършва не по-късно от три 
месеца след подаването му от държавата 
членка, при условие че коментари, 
които евентуално Комисията е 
направила, са били взети предвид в 
подходяща степен.

6. Одобряването на искане за 
изменение на стратегически план по 
ОСП се извършва не по-късно от три 
месеца след подаването му от държавата 
членка, при условие че коментари, 
които евентуално Комисията е 
направила, са били взети предвид в 
подходяща степен.

7. Искане за изменение на 
стратегическия план по ОСП може да се 
подава не повече от веднъж на 
календарна година с възможни 
изключения, които се определят от 
Комисията в съответствие с член 109.

7. Искане за изменение на 
стратегическия план по ОСП може да се 
подава не повече от веднъж на 
календарна година с възможни 
изключения в настоящия регламент и 
които се определят от Комисията в 
съответствие с член 109.

8. Всяко изменение на 
стратегическия план по ОСП се 
одобрява от Комисията посредством 
решение за изпълнение, без да се 
прилага процедурата на комитет, 
посочена в член 139.

8. Всяко изменение на 
стратегическия план по ОСП се 
одобрява от Комисията посредством 
решение за изпълнение, без да се 
прилага процедурата на комитет, 
посочена в член 139. Европейският 
парламент и Съветът получават 
надлежно информация за това.

9. Без да се засягат разпоредбите на 
член 80, измененията но 
стратегическите планове по ОСП имат 

9. Без да се засягат разпоредбите на 
член 80, измененията на 
стратегическите планове по ОСП имат 
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правно действие само след като за тях 
бъде получено одобрение от Комисията.

правно действие само след като за тях 
бъде получено одобрение от Комисията 
и се публикуват.

10. Поправки на грешки от чисто 
езиков или редакционен характер или на 
очевидни грешки, които не засягат 
прилагането на политиката и 
интервенцията, не се считат за искане за 
изменение. Държавите членки 
уведомяват Комисията за такива 
поправки.

10. Поправки на грешки от чисто 
езиков или редакционен характер или на 
очевидни грешки, които не засягат 
прилагането на политиката и 
интервенцията, не се считат за искане за 
изменение. Държавите членки 
уведомяват Комисията за такива 
поправки.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/736

Изменение 736
Мария Нойхл
от името на групата S&D

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 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110

Управляващ орган

Член 110

Управляващ орган

1. 1.

Държавите членки посочват управляващ 
орган за стратегическите планове по 
ОСП.

Държавите членки посочват управляващ 
орган за стратегическите планове по 
ОСП.

Държавите членки гарантират, че 
съответната система за управление и 
контрол е създадена по начин, който 
осигурява ясно възлагане и разделяне на 
функциите между управляващия орган и 
другите субекти. Държавите членки 
отговарят за гарантирането на 
ефективното функциониране на 
системата за целия срок на действие на 
стратегическия план по ОСП.

Държавите членки гарантират, че 
съответната система за управление и 
контрол е създадена по начин, който 
осигурява ясно възлагане и разделяне на 
функциите между управляващия орган и 
другите субекти. Държавите членки 
отговарят за гарантирането на 
ефективното функциониране на 
системата за целия срок на действие на 
стратегическия план по ОСП.

1a. Държавите членки могат също 
така да създадат регионални 
управляващи органи за изпълнението 
и управлението на интервенции, 
финансирани от ЕЗФРСР в рамките 
на техните национални 
стратегически планове, когато тези 
интервенции имат регионален 
обхват. В този случай националният 
орган за управление назначава 
национален координиращ орган за 



AM\1215833BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕЗФРСР, който гарантира еднаквото 
прилагане на правилата на Съюза, 
като осигурява съгласуваност с 
характеристиките на 
стратегическия план, изготвен на 
национално равнище в съответствие 
с член 93, параграф 2.

2. Управляващият орган отговаря за 
управлението и изпълнението на 
стратегическия план по ОСП по 
ефективен, ефикасен и правилен начин. 
По-специално, той гарантира, че:

2. Управляващият орган отговаря за 
управлението и изпълнението на 
стратегическия план по ОСП по 
ефективен, ефикасен и правилен начин 
и, по целесъобразност, в 
сътрудничество с регионалните 
управляващи органи за регионалните 
програми за интервенции. По-
специално, те гарантират, че:

a) има подходяща сигурна 
електронна система, която да записва, 
поддържа, управлява и докладва 
статистическа информация за плана и 
неговото изпълнение, която се изисква 
за целите на мониторинга и оценката, и 
по-специално информация, която се 
изисква за наблюдаване на напредъка 
към определените цели и целеви 
стойности;

a) има подходяща сигурна 
електронна система, която да записва, 
поддържа, управлява и докладва 
статистическа информация за плана и 
неговото изпълнение, която се изисква 
за целите на мониторинга и оценката, и 
по-специално информация, която се 
изисква за наблюдаване на напредъка 
към определените цели и целеви 
стойности;

б) бенефициерите и другите 
организации, участващи в изпълнението 
на интервенциите:

б) бенефициерите и другите 
организации, участващи в изпълнението 
на интервенциите:

i) са информирани за задълженията 
си, произтичащи от отпуснатото 
подпомагане, и че поддържат или 
отделна счетоводна система, или 
следват подходящ счетоводен кодекс за 
всички трансакции, свързани с дадена 
операция;

i) са информирани за задълженията 
си, произтичащи от отпуснатото 
подпомагане, и че поддържат или 
отделна счетоводна система, или 
следват подходящ счетоводен кодекс за 
всички трансакции, свързани с дадена 
операция;

ii) са запознати с изискванията за 
предоставяне на данни на управляващия 
орган и за отразяване на крайните 
продукти и резултатите;

ii) са запознати с изискванията за 
предоставяне на данни на управляващия 
орган и за отразяване на крайните 
продукти и резултатите;

в) на съответните бенефициери се 
предоставя, когато това е целесъобразно 
по електронен път, списък със 
законоустановените изисквания за 
управление и минималните стандарти за 

в) на съответните бенефициери се 
предоставя, когато това е целесъобразно 
по електронен път, списък със 
законоустановените изисквания за 
управление и минималните стандарти за 
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добро земеделско и екологично 
състояние, установени съгласно дял III, 
глава I, раздел 2, които да се прилагат на 
равнище земеделско стопанство, както и 
ясна и точна информация за тях;

добро земеделско и екологично 
състояние, установени съгласно дял III, 
глава I, раздел 2, които да се прилагат на 
равнище земеделско стопанство, както и 
ясна и точна информация за тях;

г) предварителната оценка, 
посочена в член 125, съответства на 
системата за оценка и мониторинг; тя е 
приета и представена на Комисията;

г) предварителната оценка, 
посочена в член 125, съответства на 
системата за оценка и мониторинг; тя е 
приета и представена на Комисията;

д) планът за оценка, посочен в 
член 126, е наличен; последващата 
оценка, посочена в цитирания член, е 
извършена в сроковете, определени в 
настоящия регламент, като се гарантира, 
че тези оценки съответстват на 
системата за мониторинг и оценка и че 
те са представени на мониторинговия 
комитет, посочен в член 111, и 
Комисията;

д) планът за оценка, посочен в 
член 126, е наличен; последващата 
оценка, посочена в цитирания член, е 
извършена в сроковете, определени в 
настоящия регламент, като се гарантира, 
че тези оценки съответстват на 
системата за мониторинг и оценка и че 
те са представени на мониторинговия 
комитет, посочен в член 111, и 
Комисията;

е) на мониторинговия комитет се 
предоставя информацията и 
документите, необходими за 
мониторинг на изпълнението на 
стратегическия план по ОСП, с оглед на 
конкретните цели и приоритети по него;

е) на мониторинговия комитет се 
предоставя информацията и 
документите, необходими за 
мониторинг на изпълнението на 
стратегическия план по ОСП, с оглед на 
конкретните цели и приоритети по него;

ж) годишният доклад за качеството 
на изпълнението се изготвя, заедно с 
обобщени таблици за мониторинга, и 
след консултация с мониторинговия 
комитет се предоставя на Комисията;

ж) мониторинговият доклад за 
качеството на изпълнението се изготвя, 
заедно с обобщени таблици за 
мониторинга, и след консултация с 
мониторинговия комитет се предоставя 
на Комисията;

з) предприемат се съответните 
последващи действия по коментарите на 
Комисията по годишните доклади за 
качеството на изпълнението;

з) предприемат се съответните 
последващи действия по коментарите на 
Комисията по докладите за качеството 
на изпълнението;

i) разплащателната агенция 
получава цялата необходима 
информация, по-специално за 
прилаганите процедури и всички 
извършвани проверки по 
интервенциите, подбрани за 
финансиране, преди плащанията да 
бъдат разрешени;

i) разплащателната агенция 
получава цялата необходима 
информация, по-специално за 
прилаганите процедури и всички 
извършвани проверки по 
интервенциите, подбрани за 
финансиране, преди плащанията да 
бъдат разрешени;

й) бенефициерите, финансирани по 
ЕФГЗ, различни от интервенции, 
основаващи се на площта и броя на 

й) бенефициерите, финансирани по 
ЕФГЗ, различни от интервенции, 
основаващи се на площта и броя на 
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животните, потвърждават полученото 
финансово подпомагане, включително 
съответното използване на емблемата на 
Съюза, в съответствие с правилата, 
установени от Комисията в 
съответствие с параграф 5;

животните, потвърждават полученото 
финансово подпомагане, включително 
съответното използване на емблемата на 
Съюза, в съответствие с правилата, 
установени от Комисията в 
съответствие с параграф 5;

к) извършва се дейност за 
популяризиране на стратегическия план 
по ОСП, включително чрез 
националната мрежа по ОСП, чрез 
информиране на потенциалните 
бенефициери, професионалните 
организации, икономическите и 
социалните партньори, организациите, 
насърчаващи равенство между половете, 
и заинтересованите неправителствени 
организации, включително екологични 
организации, за възможностите, 
предоставяни по стратегическия план по 
ОСП, и за правилата за получаване на 
достъп до финансиране по 
стратегическия план по ОСП, а също 
така чрез информиране на 
бенефициерите за приноса на Съюза, а 
на широката общественост — за ролята 
на Съюза в стратегическия план по 
ОСП.

к) извършва се дейност за 
популяризиране на стратегическия план 
по ОСП, включително чрез 
националната мрежа по ОСП, чрез 
информиране на потенциалните 
бенефициери, професионалните 
организации, икономическите и 
социалните партньори, организациите, 
насърчаващи равенство между половете, 
и заинтересованите неправителствени 
организации, включително екологични 
организации, за възможностите, 
предоставяни по стратегическия план по 
ОСП, и за правилата за получаване на 
достъп до финансиране по 
стратегическия план по ОСП, а също 
така чрез информиране на 
бенефициерите за приноса на Съюза, а 
на широката общественост — за ролята 
на Съюза в стратегическия план по 
ОСП.

3. Държавите членки или 
управляващият орган може да определят 
една или повече междинни структури, 
включително местни органи, структури 
за регионално развитие или 
неправителствени организации, които 
да извършват управлението и 
изпълнението на интервенциите по 
стратегическия план по ОСП.

3. Държавите членки или 
управляващите органи или, по 
целесъобразност, регионалните 
управляващи органи може да определят 
една или повече междинни структури, 
включително местни органи, структури 
за регионално развитие или 
неправителствени организации, които 
да извършват управлението и 
изпълнението на интервенциите по 
стратегическия план по ОСП.

4. Когато част от задачите му са 
делегирани на друга структура, 
управляващият орган остава изцяло 
отговорен за ефективното и коректно 
управление и изпълнение на тези 
задачи. Управляващият орган гарантира 
въвеждането на подходящи разпоредби, 
които позволяват на другата структура 
да получава всички необходими данни и 

4. Когато част от задачите му са 
делегирани на друга структура, 
управляващият орган остава изцяло 
отговорен за ефективното и коректно 
управление и изпълнение на тези 
задачи. Управляващият орган гарантира 
въвеждането на подходящи разпоредби, 
които позволяват на другата структура 
да получава всички необходими данни и 
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информация за изпълнението на тези 
задачи.

информация за изпълнението на тези 
задачи.

5. 5.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които се допълва настоящият регламент 
с подробни правила за прилагането на 
изискванията за информацията, 
дейността за популяризирането и 
видимостта, посочени в параграф 2, 
букви й) и к).

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които се допълва настоящият регламент 
с подробни правила за прилагането на 
изискванията за информацията, 
дейността за популяризирането и 
видимостта, посочени в параграф 2, 
букви й) и к).

Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 139, 
параграф 2.

Or. en


