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14.10.2020 A8-0200/776

Изменение 776
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се посочват предизвикателствата, 
целите и насоките за бъдещето на 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели 
включват, inter alia, необходимостта 
ОСП да бъде в по-голяма степен 
ориентирана към постигането на 
резултати, с цел стимулиране на 
модернизацията и устойчивостта, в това 
число устойчивостта, свързана с 
икономическите и социалните аспекти, 
околната среда и климата, на селското 
стопанство, горското стопанство и 
селските райони, и да допринесе за 
намаляване на свързаната с ЕС 
административна тежест за 
бенефициерите.

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се посочват предизвикателствата, 
целите и насоките за бъдещето на 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели 
включват, inter alia, необходимостта 
ОСП да бъде в по-голяма степен 
ориентирана към постигането на 
резултати и към пазара, с цел 
стимулиране на модернизацията и 
устойчивостта, в това число 
устойчивостта, свързана с 
икономическите и социалните аспекти, 
околната среда и климата, на селското 
стопанство, горското стопанство и 
селските райони, и да допринесе за 
намаляване на свързаната с ЕС 
административна тежест за 
бенефициерите. Новата политика 
следва също да представлява 
опростяване за бенефициерите, 
които следва да получават справедлив 
доход. За да може ОСП да постигне 
тези цели, е от изключително 
значение да се запази същото равнище 
на финансиране в Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021 –
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2027, както през периода 2014 – 2020 г.
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14.10.2020 A8-0200/777

Изменение 777
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) ОСП продължава да изпълнява 
основна роля за развитието на 
селските райони на Европейския съюз, 
като от нея до голяма степен зависи 
степента на продоволствената 
независимост на гражданите на 
Съюза. Поради това е необходимо да 
се направи опит за забавяне на 
процеса на отказ от извършването на 
селскостопанска дейност, като се 
запази една силна ОСП, разполагаща с 
достатъчно средства, която да 
намалява обезлюдяването на селските 
райони и да продължи да отговаря на 
очакванията на потребителите в 
областта на околната среда, 
продоволствената сигурност и 
хуманното отношение към 
животните. С оглед на 
предизвикателствата, пред които са 
изправени производителите в Съюза, 
за да отговорят на новите 
регулаторни изисквания, и с оглед на 
по-амбициозните цели в областта на 
околната среда, в контекста на 
нестабилността на цените и по-
голямото отваряне на границите на 
Съюза за внос от трети държави, е 
целесъобразно бюджетът на ОСП да 
се запази най-малкото на равнището 
от периода 2014 – 2020 г.
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14.10.2020 A8-0200/778

Изменение 778
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се даде възможност за 
осъществяване на целите на ОСП, 
установени в член 39 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), както и да се гарантира, че 
Съюзът адекватно преодолява най-
новите предизвикателства пред него, е 
целесъобразно да се предвиди набор от 
общи цели, които отразяват насоките, 
заложени в съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“. Наборът от специфични 
цели следва да бъде допълнително 
определен на равнището на Съюза и 
прилаган от държавите членки в техните 
стратегически планове по ОСП. При 
постигането на баланс във всички 
измерения на устойчивото развитие, в 
съответствие с оценката на 
въздействието, тези специфични цели 
следва да преобразуват общите цели на 
ОСП в по-конкретни приоритети и да 
вземат предвид съответното 
законодателство на Съюза, по-
специално в областта на климата, 
енергетиката и околната среда.

(11) За да се даде възможност за 
осъществяване на целите на ОСП, 
установени в член 39 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), като едновременно се 
защитава нейният общностен 
характер, както и да се гарантира, че 
Съюзът адекватно преодолява най-
новите предизвикателства пред себе си 
и изпълнява международните си 
ангажименти, е целесъобразно да се 
предвиди набор от общи цели, които 
отразяват насоките, заложени в 
съобщението относно „Бъдещето на 
прехраната и селското стопанство“. 
Наборът от специфични цели следва да 
бъде допълнително определен на 
равнището на Съюза и прилаган от 
държавите членки в техните 
стратегически планове по ОСП. За да се 
постигне баланс между измеренията на 
устойчивото развитие, като 
същевременно се запазят принципите 
за справедливост и 
равнопоставеност, от държавите 
членки следва да се изисква да 
предприемат действия за постигане 
на всички специфични цели 
едновременно. Тези специфични цели 
следва да преобразуват общите цели на 
ОСП в по-конкретни приоритети и да 
вземат предвид съответното 
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законодателство на Съюза, по-
специално в областта на климата, 
енергетиката, хуманното отношение 
към животните и околната среда.
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14.10.2020 A8-0200/779

Изменение 779
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Както е посочено в съобщението 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, в контекста на 
засилена пазарна ориентация на ОСП 
експозицията към рисковете на пазара, 
изменението на климата и свързаните с 
него все по-чести и сериозни екстремни 
метеорологични условия, както и 
санитарните и фитосанитарните кризи, 
може да доведат до рискове от 
нестабилност на цените и нарастващ 
натиск върху доходите. По този начин, 
въпреки че земеделските стопани носят 
в крайна сметка отговорност за 
определяне на собствените си стопански 
стратегии, следва да се създаде 
надеждна рамка, за да се осигури 
подходящо управление на риска. За тази 
цел държавите членки и земеделските 
стопани могат да създадат платформа на 
равнището на Съюза за управление на 
риска за изграждане на капацитет, за да 
се предоставят на земеделските стопани 
подходящи финансови инструменти за 
инвестиции и достъп до оборотен 
капитал, обучение, трансфер на знания и 
консултации.

(15) Както е посочено в съобщението 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, в контекста на 
засилена пазарна ориентация на ОСП 
експозицията към рисковете на пазара, 
липсата на клаузи за реципрочност в 
търговските споразумения с трети 
държави, изменението на климата и 
свързаните с него все по-чести и 
сериозни екстремни метеорологични 
условия, както и санитарните и 
фитосанитарните кризи може да доведат 
до риск от нестабилност на цените и 
нарастващ натиск върху доходите. По 
този начин, въпреки че земеделските 
стопани носят в крайна сметка 
отговорност за определяне на 
собствените си стопански стратегии и за 
подобряване на устойчивостта на 
стопанствата си, следва да се създаде 
надеждна рамка, за да се осигури 
подходящо управление на риска. За тази 
цел държавите членки и земеделските 
стопани могат да създадат платформа на 
равнището на Съюза за управление на 
риска за изграждане на капацитет, за да 
се предоставят на земеделските стопани 
подходящи финансови инструменти за 
инвестиции и достъп до оборотен 
капитал, обучение, трансфер на знания и 
консултации.



AM\1215858BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

Or. en



AM\1215858BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A8-0200/780

Изменение 780
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Укрепването на грижите за 
околната среда и действията за 
климата и приносът за постигането на 
целите на Съюза в областта на околната 
среда и климата са основен приоритет за 
бъдещето на селското и горското 
стопанство на Съюза. Архитектурата на 
ОСП следва да отразява по-големи 
амбиции по отношение на тези цели. По 
модела за осъществяване на политиката 
действията, предприети за справяне с 
влошаването на околната среда и 
изменението на климата, следва да 
бъдат ориентирани към постигането на 
резултати, вследствие на което член 11 
от ДФЕС следва да се разглежда за тази 
цел като задължение за постигане на 
определен резултат.

(16) Подкрепата и подобряването 
на опазването на околната среда, 
биологичното разнообразие и 
генетичното разнообразие в 
селскостопанската система, както и 
действията за климата и приносът за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на околната среда и климата са 
основен приоритет за бъдещето на 
селското и горското стопанство на 
Съюза. Архитектурата на ОСП следва 
да отразява по-големи амбиции по 
отношение на тези цели. По модела за 
осъществяване на политиката 
действията, предприети за справяне с 
влошаването на околната среда и 
изменението на климата, следва да 
бъдат ориентирани към постигането на 
резултати, вследствие на което член 11 
от ДФЕС следва да се разглежда за тази 
цел като задължение за постигане на 
определен резултат.

Тъй като много селски райони в ЕС 
страдат от структурни проблеми, като 
например липса на привлекателни 
възможности за заетост, недостиг на 
умения, недостатъчни инвестиции за 
свързаност, инфраструктура и основни 
услуги, както и отлив на млади хора, от 
основно значение е да се укрепи 
социално-икономическата структура на 
тези райони, в съответствие с 

Тъй като много селски райони в ЕС 
страдат от структурни проблеми, като 
например липса на привлекателни 
възможности за заетост, недостиг на 
умения, недостатъчни инвестиции за 
свързаност, инфраструктура и основни 
услуги, както и отлив на млади хора, от 
основно значение е да се укрепи 
социално-икономическата структура на 
тези райони, в съответствие с 
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Декларацията от Корк 2.0., по-
специално посредством създаването на 
работни места и приемственост между 
поколенията, като работните места и 
растежът, заложени от Комисията, 
достигнат до селските райони, чрез 
насърчаване на социалното 
приобщаване, приемствеността между 
поколенията и развитието на 
„интелигентни селища“ в селските 
райони на Европейския съюз. Както е 
посочено в съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“, новите вериги на 
стойността в селските райони в такива 
области, като възобновяема енергия, 
нововъзникваща биоикономика, кръгова 
икономика и екотуризъм, могат да 
предложат добър потенциал за растеж и 
заетост в селските райони. В този 
контекст финансовите инструменти и 
използването на гаранцията InvestEU 
могат да играят ключова роля за 
осигуряване на достъп до финансиране 
и за укрепване на капацитета за растеж 
на стопанствата и предприятията. В 
селските райони са налице възможности 
за заетост за законно пребиваващи 
граждани на трети страни, което 
насърчава тяхната социална и 
икономическа интеграция в рамките, по-
специално, на стратегиите за местно 
развитие под ръководството на 
общностите.

Декларацията от Корк 2.0., по-
специално посредством създаването на 
работни места и приемственост между 
поколенията, като работните места и 
растежът, заложени от Комисията, 
достигнат до селските райони, чрез 
насърчаване на социалното 
приобщаване, приемствеността между 
поколенията, засилената интеграция 
на жените в селската икономика и 
развитието на „интелигентни селища“ в 
селските райони на Европейския съюз. 
Както е посочено в съобщението 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, новите вериги на 
стойността в селските райони в такива 
области, като възобновяема енергия, 
нововъзникваща биоикономика, кръгова 
икономика и екотуризъм, могат да 
предложат добър потенциал за растеж и 
заетост в селските райони, като 
същевременно се опазват природните 
ресурси. В този контекст финансовите 
инструменти и използването на 
гаранцията InvestEU могат да играят 
ключова роля за осигуряване на достъп 
до финансиране и за укрепване на 
капацитета за растеж на стопанствата и 
предприятията. В селските райони са 
налице възможности за заетост за 
законно пребиваващи граждани на трети 
страни, което насърчава тяхната 
социална и икономическа интеграция в 
рамките, по-специално, на стратегиите 
за местно развитие под ръководството 
на общностите.
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14.10.2020 A8-0200/781

Изменение 781
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) ОСП следва да продължи да 
гарантира продоволствена сигурност, 
което означава достъп до достатъчно 
количество безвредна и питателна храна 
по всяко време. Освен това тя следва да 
помогне за подобряване на отговора от 
страна на селското стопанство на Съюза 
на новите обществени потребности в 
областта на храните и здравето, 
включително за устойчиво 
селскостопанско производство, по-
здравословно хранене, хранителни 
отпадъци и хуманно отношение към 
животните. ОСП би трябвало да 
продължи да насърчава 
производството със специфични и 
ценни характеристики, като в същото 
време подпомага земеделските стопани 
активно да адаптират производството си 
според пазарните сигнали и търсенето 
на потребителите.

(17) ОСП следва да продължи да 
гарантира продоволствена сигурност, 
което означава достъп до достатъчно 
количество безвредна, здравословна и 
питателна храна по всяко време. Освен 
това тя следва да помогне за 
подобряване на отговора от страна на 
селското стопанство на Съюза на новите 
обществени потребности в областта на 
храните и здравето, включително за 
устойчиво селскостопанско 
производство, по-здравословно хранене, 
хранителни отпадъци и хуманно 
отношение към животните. ОСП би 
трябвало да продължи да насърчава 
устойчивото производство със 
специфични и ценни характеристики, 
като в същото време подпомага 
земеделските стопани активно да 
адаптират производството си според 
пазарните сигнали и търсенето на 
потребителите.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/782

Изменение 782
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) В съответствие с 
ангажимента по Програмата до 
2030 г. и Парижкото споразумение, 
както и със заключенията от 
Международната оценка на знанията 
в областта на селското стопанство, 
науката и технологиите за развитие 
и препоръките на специалния 
докладчик на ООН за правото на 
прехрана, Съюзът и неговите 
държави членки следва да преминат 
към устойчива европейска 
продоволствена и селскостопанска 
система. При този преход усилията 
трябва да се съсредоточат върху 
насърчаването на диверсифицирани, 
устойчиви и гъвкави селскостопански 
практики, които спомагат за 
опазването и подобряването на 
състоянието на природните ресурси, 
укрепването на екосистемите и 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на 
последствията от него, чрез 
приспособяване на животновъдното 
производство към екологично 
допустимо натоварване, свеждане до 
минимум на зависимостта от 
неустойчиви ресурси, включително 
енергията от изкопаеми горива, и 
постепенно повишаване на 
биологичното разнообразие и 



AM\1215858BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

качеството на почвите.
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14.10.2020 A8-0200/783

Изменение 783
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Въпреки че планът за действие 
„Едно здраве“ срещу антимикробната 
резистентност (АМР) разглежда 
ваксинирането като рентабилна 
интервенция в областта на 
общественото здраве за борба с АМР, 
относително по-високите разходи за 
диагностициране, антимикробните 
алтернативи и ваксинирането в 
сравнение с конвенционалните 
антибиотици са пречка за 
увеличаване на процента на 
ваксиниране на животните.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/784

Изменение 784
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) За да се постигнат 
екологичните цели на ОСП, но също 
така да се отговори на изискванията 
на обществото по отношение на 
повишената безопасност на храните, 
следва да се насърчава използването 
на продукти за наторяване с много 
ниски нива на тежките метали.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/785

Изменение 785
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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-
добра осведоменост на бенефициерите 

(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-
добра осведоменост на бенефициерите 
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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].

относно необходимостта от зачитане на 
тези основни стандарти. 
Бенефициерите също следва да бъдат 
подходящо компенсирани, за да 
постигнат тези 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].
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