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Изменение 786
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 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Рамката от стандарти за ДЗЕС 
има за цел да допринесе за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата и адаптация към него, 
преодоляване на предизвикателствата, 
свързани с водата, защитата и 
качеството на почвата и защитата и 
качеството на биологичното 
разнообразие. Рамката трябва да бъде 
подобрена, за да се отчетат по-
специално практиките, установени до 
2020 г. в рамките на екологизирането на 
директните плащания, смекчаването на 
последиците от изменението на климата 
и необходимостта да се подобри 
устойчивостта на земеделските 
стопанства, и по-специално 
управлението на хранителните 
вещества. Безспорно е, че доброто 
земеделско и екологично състояние на 
земята допринася за постигането на 
множество цели. С оглед прилагането на 
рамката държавите членки следва да 
определят национален стандарт за всеки 
от стандартите, установени на 
равнището на Съюза, като се вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите условия в 
стопанствата, използването на земята, 
сеинтбооборота, селскостопанските 

(22) Рамката от стандарти за ДЗЕС 
има за цел да допринесе за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата и адаптация към него, 
преодоляване на предизвикателствата, 
свързани с водата, защитата и 
качеството на почвата и защитата и 
качеството на биологичното 
разнообразие. Рамката трябва да бъде 
подобрена, за да се отчетат по-
специално практиките, установени до 
2020 г. в рамките на екологизирането на 
директните плащания, смекчаването на 
последиците от изменението на климата 
и необходимостта да се подобри 
устойчивостта на земеделските 
стопанства, и по-специално 
управлението на хранителните вещества 
и намаляване на използването на 
химически продукти. Безспорно е, че 
доброто земеделско и екологично 
състояние на земята допринася за 
постигането на множество цели. С оглед 
прилагането на рамката държавите 
членки следва да определят национален 
стандарт за всеки от стандартите, 
установени на равнището на Съюза, 
като се вземат предвид специфичните 
характеристики на съответните площи, 
включително почвено-климатичните 
условия, съществуващите условия в 
стопанствата, използването на земята, 
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практики и структурата на земеделските 
стопанства. Държавите членки могат да 
определят и други национални 
стандарти, свързани с основните цели, 
определени в приложение III, с цел да се 
подобри постигането на резултати по 
рамката от стандарти за ДЗЕС в 
областта на околната среда и климата. С 
цел подобряване на агрономските и 
екологичните показатели на 
стопанствата, в рамката от стандарти за 
ДЗЕС ще бъдат изготвени планове за 
управление на хранителните вещества, с 
помощта на специално създаден 
електронен инструмент за устойчивост 
на земеделските стопанства, който 
държавите членки ще предоставят на 
отделните земеделски стопани. 
Инструментът следва да предоставя 
подпомагане при вземането на решения 
в отделните земеделски стопанства, като 
се започне от минимални функционални 
характеристики, свързани с 
управлението на хранителните 
вещества. Широка оперативна 
съвместимост и приспособимост следва 
да гарантират и възможността за 
добавяне на други електронни 
приложения за отделните стопанства и 
приложения за електронно управление. 
С цел да се осигури равнопоставеност 
между земеделските стопани и в целия 
Съюз, Комисията може да предостави 
подпомагане на държавите членки при 
разработването на инструмента, както и 
с услугите, необходими за съхранение и 
обработка на данните.

сеитбооборота, селскостопанските 
практики и структурата на земеделските 
стопанства. Държавите членки могат да 
определят и други национални 
стандарти, свързани с основните цели, 
определени в приложение III, с цел да се 
подобри постигането на резултати по 
рамката от стандарти за ДЗЕС в 
областта на околната среда и климата. С 
цел подобряване на агрономските и 
екологичните показатели на 
стопанствата, в рамката от стандарти за 
ДЗЕС ще бъдат изготвени планове за 
управление на хранителните вещества и 
намаляването на използваните 
суровини с помощта на специално 
създаден електронен инструмент за 
устойчивост на земеделските 
стопанства, който държавите членки ще 
предоставят на отделните земеделски 
стопани. Използването на план за 
управление на хранителните 
вещества следва да взема предвид 
размера и интензивността на 
стопанството. Инструментът следва 
да предоставя подпомагане при 
вземането на решения в отделните 
земеделски стопанства, като се започне 
от минимални функционални 
характеристики, свързани с 
управлението на хранителните вещества 
и намаляването на използваните 
суровини, и необходимостта от 
подобрение на качеството на 
почвата. Широка оперативна 
съвместимост и приспособимост следва 
да гарантират и възможността за 
добавяне на други електронни 
приложения за отделните стопанства и 
приложения за електронно управление. 
С цел да се осигури равнопоставеност 
между земеделските стопани и в целия 
Съюз, Комисията може да предостави 
подпомагане на държавите членки при 
разработването на инструмента, както и 
с услугите, необходими за съхранение и 
обработка на данните.
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14.10.2020 A8-0200/787

Изменение 787
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 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 a) Въпреки че селскостопанските 
пластмасови продукти съставляват 
нисък процент от общото 
количество използвана пластмаса и 
генерирани пластмасови отпадъци, 
тяхното използване е географски 
концентрирано. Освен това 
категориите селскостопански 
пластмасови продукти имат много 
хомогенен състав, което прави 
потока от отпадъци много ценен за 
лицето, което рециклира. В 
предложението относно 
стратегическите планове по ОСП 
следва да се обърне внимание на 
проблема със селскостопанските 
пластмасови отпадъци и 
Европейската комисия следва, когато 
е целесъобразно, да въведе стандарт 
за добро земеделско и екологично 
състояние на земята (ДЗЕС) относно 
пластмасовите отпадъци като нов 
елемент на засилената условност в 
средносрочен план, не по-късно от 
2023 г. Съгласно новото изискване за 
кръстосано съответствие 
земеделските стопани ще бъдат 
задължени да използват лицензирани 
предприятия за управление на 
отпадъците, за да организират 
събирането и рециклирането на 
пластмасата, и да съхраняват 
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доказателствата, че пластмасовите 
отпадъци са били правилно 
обработени.
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Изменение 788
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 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) ЗИУ трябва да се приложат 
изцяло от държавите членки, за да 
започнат да функционират на 
равнището на отделните стопанства и да 
гарантират равно третиране на 
земеделските стопани. За да се 
гарантира съгласуваност на правилата, 
свързани с предварителните условия за 
повишаване на устойчивостта на 
политиката, ЗИУ следва да обхващат 
основното законодателство на Съюза в 
областта на околната среда, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните, чието 
прилагане на национално равнище води 
до конкретни задължения за отделните 
земеделски стопани, включително 
задълженията по силата на Директива 
92/43/ЕИО11 на Съвета и Директива 
2009/147/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета12 или Директива 
91/676/ЕИО на Съвета13. За да се 
предприемат последващи действия във 
връзка със съвместното изявление, 
направено от Европейския парламент и 
Съвета и приложено към Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета14, съответните 
разпоредби на Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
Директива 2009/128/ЕО на Европейския 

(23) ЗИУ трябва да се приложат 
изцяло от държавите членки, за да 
започнат да функционират на 
равнището на отделните стопанства и да 
гарантират равно третиране на 
земеделските стопани. За да се 
гарантира съгласуваност на правилата, 
свързани с предварителните условия за 
повишаване на устойчивостта на 
политиката, ЗИУ следва да обхващат 
основното законодателство на Съюза в 
областта на околната среда, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните, чието 
прилагане на национално равнище води 
до конкретни задължения за отделните 
земеделски стопани, включително 
задълженията по силата на Директива 
92/43/ЕИО11 на Съвета и Директива 
2009/147/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета12 или Директива 
91/676/ЕИО на Съвета13. За да се 
предприемат последващи действия във 
връзка със съвместното изявление, 
направено от Европейския парламент и 
Съвета и приложено към Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета14, съответните 
разпоредби на Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
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парламент и на Съвета16 се включват 
като ЗИУ в обхвата на предварителните 
условия и списъкът със стандартите за 
ДЗЕС съответно се адаптира.

парламент и на Съвета16 се включват 
като ЗИУ в обхвата на предварителните 
условия , както и съгласно Директива 
[Директива XXX на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
намаляването на въздействието на 
определени пластмасови продукти 
върху околната среда] и Регламент 
(EС) 2019/6 на Европейския 
парламент и на Съвета16a, и списъкът 
със стандартите за ДЗЕС съответно се 
адаптира.

_________________ _________________
11 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна (OB L 206, 22.7.1992 г., 
стр. 7).

11 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна (OB L 206, 22.7.1992 г., 
стр. 7).

12 Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 
стр. 7):

12 Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 
стр. 7):

13 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 
12 декември 1991 г. за опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници (ОВ L 375, 
31.12.1991 г., стр. 1).

13 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 
12 декември 1991 г. за опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници (ОВ L 375, 
31.12.1991 г., стр. 1).

14 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 549).

14 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 549).

15 Директива 2000/60/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите (ОВ L 
327, 22.12.2000 г., стр. 1).

15 Директива 2000/60/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите (ОВ L 
327, 22.12.2000 г., стр. 1).

16 Директива 2009/128/ЕО на 16 Директива 2009/128/ЕО на 



AM\1215859BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 71).

Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 71).
16a Регламент (ЕС) 2019/6 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. относно 
ветеринарните лекарствени 
продукти и за отмяна на Директива 
2001/82/ЕО (ОВ L 4, 7.1.2019 г., 
стр. 43).

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/789

Изменение 789
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 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За тази цел държавите членки 
следва да разработят консултантски 
услуги в областта на селското 
стопанство за подобряване на 
устойчивото управление и общата 
ефективност на земеделските 
стопанства и предприятията в селските 
райони, които покриват 
икономическите, екологичните и 
социалните аспекти, както и за 
определяне на необходимите 
подобрения по отношение на всички 
мерки на равнището на отделните 
земеделски стопанства, предвидени в 
стратегическите планове по ОСП. Тези 
консултантски услуги в областта на 
селското стопанство следва да помогнат 
на земеделските стопани и на 
останалите бенефициери на 
подпомагане по линия на ОСП да се 
запознаят по-добре с взаимовръзката 
между управлението на земеделските 
стопанства и управлението на земите, от 
една страна, и определени стандарти, 
изисквания и информация, включително 
тези в областта на околната среда и 
климата, от друга страна. Списъкът на 
последните включва стандарти, 
приложими или необходими за 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери по линия на ОСП и 
установени в стратегическия план по 

(24) За тази цел държавите членки 
следва да разработят и осигурят 
достъп до консултантски услуги в 
областта на селското стопанство за 
подобряване на устойчивото управление 
и общата ефективност на земеделските 
стопанства и предприятията в селските 
райони, които покриват 
икономическите, екологичните и 
социалните аспекти, както и за 
определяне на необходимите 
подобрения по отношение на всички 
мерки на равнището на отделните 
земеделски стопанства, предвидени в 
стратегическите планове по ОСП. Тези 
консултантски услуги в областта на 
селското стопанство следва да помогнат 
на земеделските стопани и на 
останалите бенефициери на 
подпомагане по линия на ОСП да се 
запознаят по-добре с взаимовръзката 
между управлението на земеделските 
стопанства и управлението на земите, от 
една страна, и определени стандарти, 
изисквания и информация, включително 
тези в областта на околната среда и 
климата и хуманното отношение към 
животните, от друга страна. Списъкът 
на последните включва стандарти, 
приложими или необходими за 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери по линия на ОСП и 
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ОСП, както и тези, произтичащи от 
законодателството в областта на водите, 
относно устойчивата употреба на 
пестициди, както и инициативите за 
борба с антимикробната резистентност 
и управлението на рисковете. С оглед 
повишаване качеството и ефективността 
на консултациите, държавите членки 
следва да включат в Системите за 
знания и иновации в селското 
стопанство (AKIS) консултанти, за да 
могат да предоставят актуална 
технологична и научна информация, 
разработена в областта на научните 
изследвания и иновациите.

установени в стратегическия план по 
ОСП, както и тези, произтичащи от 
законодателството в областта на водите, 
относно устойчивата употреба на 
пестициди, както и инициативите за 
борба с антимикробната резистентност, 
управлението на рисковете и за 
благоприятстване на устойчивото 
управление на хранителните 
вещества и намаляване на 
използваните суровини. С оглед 
повишаване качеството и ефективността 
на консултациите, държавите членки 
следва да включат в Системите за 
знания и иновации в селското 
стопанство (AKIS) консултанти, за да 
могат да предоставят актуална 
технологична и научна информация, 
разработена в областта на научните 
изследвания и иновациите.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/790

Изменение 790
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 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) За да се гарантира 
предоставянето на 
висококвалифицирани консултации на 
всички земеделски стопани в Съюза, 
Комисията следва да определи 
минимални стандарти за 
консултантските услуги в селското 
стопанство по отношение на 
качеството и териториалния обхват 
на предоставяните консултации. 
Преди влизането в сила на настоящия 
регламент и с цел контрол на 
качеството Комисията следва да 
акредитира всички консултантски 
услуги в селското стопанство. В 
случаите, когато стигне до 
заключението, че дадена 
консултантска услуга в селското 
стопанство не отговаря на 
минималните стандарти, Комисията 
следва да уведоми писмено 
съответната държава членка и да 
поиска от нея да предприеме 
коригиращи действия.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/791

Изменение 791
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 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Биологичното земеделие се 
развива успешно в много европейски 
страни и има доказан опит в 
предоставянето на обществени блага, 
опазването на екосистемите и 
природните ресурси, намаляването на 
вложените суровини, привличането 
на млади земеделски стопани и по-
специално на жени, създаването на 
работни места, експериментирането 
с нови бизнес модели, 
удовлетворяването на обществените 
потребности и съживяването на 
селските райони. Въпреки това 
ръстът на търсенето на биологични 
продукти продължава да изпреварва 
ръста на производството. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че техните 
стратегически планове по ОСП 
включват цели за увеличаване на дела 
на земеделските земи в рамките на 
управлението на биологичното 
производство, за да се отговори на 
нарастващото търсене на биологични 
продукти и да се развие цялата верига 
на доставки на биологична продукция. 
Държавите членки могат да 
финансират преобразуването и 
поддържането на биологично 
производство чрез мерки за развитие 
на селските райони или „екосхеми“, 
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или чрез комбинация от двете, и 
следва да гарантират, че 
разпределените бюджети 
съответстват на очаквания ръст на 
биологичното производство.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/792

Изменение 792
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 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) ОСП следва да гарантира, че 
държавите членки подобряват 
резултатността в областта на околната 
среда, при зачитане на местните 
потребности и действителното 
положение на земеделските стопани. В 
рамките на преките плащания, 
предвидени в стратегическите планове 
по ОСП, държавите членки следва да 
установяват доброволни екосхеми за 
земеделските стопани, които следва да 
бъдат изцяло съгласувани с останалите 
интервенции. Те следва да бъдат 
определени от държавите членки като 
плащане, направено за стимулиране и 
възнаграждаване предоставянето на 
обществени блага в рамките на 
селскостопански практики, 
благоприятни за околната среда и 
климата или като компенсация за 
въвеждането на тези практики. И в двата 
случая те следва да са насочени към 
подобряване на свързаните с околната 
среда и климата резултати на ОСП, 
поради което следва да бъдат замислени 
така, че да надхвърлят задължителните 
изисквания, които вече са предвидени 
съгласно системата на предварителни 
условия. Държавите членки могат да 
решат да въведат екосхеми за 
селскостопански практики, като 
например засилено управление на 

(31) ОСП следва да гарантира, че 
държавите членки подобряват 
резултатността в областта на околната 
среда, при зачитане на местните 
потребности и действителното 
положение на земеделските стопани. В 
рамките на преките плащания, 
предвидени в стратегическите планове 
по ОСП, държавите членки следва да 
установяват – въз основа на определен 
от Комисията списък от 
селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната 
среда – доброволни екосхеми за 
земеделските стопани, които следва да 
бъдат изцяло съгласувани с останалите 
интервенции. Те следва да бъдат 
определени от държавите членки като 
плащане, направено за стимулиране и 
възнаграждаване предоставянето на 
обществени блага в рамките на 
селскостопански практики, 
благоприятни за околната среда и 
климата или като компенсация за 
въвеждането на тези практики. И в двата 
случая те следва да са насочени към 
подобряване на свързаните с околната 
среда и климата резултати на ОСП, 
поради което следва да бъдат замислени 
така, че да надхвърлят задължителните 
изисквания, които вече са предвидени 
съгласно системата на предварителни 
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постоянните пасища и на 
особеностите на ландшафта и 
биологичното земеделие. Тези схеми 
могат да включват и „базисни схеми“, 
което може да бъде условие за поемане 
на по-амбициозни ангажименти в 
областта на развитието на селските 
райони.

условия. Държавите членки следва да 
заделят определен процент от 
разпределението на директните си 
плащания за екосхемите. Държавите 
членки могат да решат да въведат 
екосхеми за селскостопански практики, 
като например засилено управление на 
постоянните пасища и на постоянните 
особености на ландшафта, системите 
за екологично сертифициране и 
биологичното земеделие. Тези схеми 
могат да включват и „базисни схеми“, 
което може да бъде условие за поемане 
на по-амбициозни ангажименти в 
областта на развитието на селските 
райони.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/793

Изменение 793
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 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) По отношение на интервенциите 
в областта на развитието на селските 
райони, на равнището на Съюза се 
определят принципи, по-конкретно по 
отношение на основните изисквания за 
държавите членки да прилагат критерии 
за подбор. Въпреки това държавите 
членки следва да имат пълна свобода да 
определят специални условия според 
своите нужди. Интервенциите в 
областта на развитието на селските 
райони включват плащания във връзка 
със задължения в сферата на околната 
среда, климата и управлението, които 
държавите членки следва да подпомагат 
в рамките на своите територии в 
съответствие със специфичните си 
национални, регионални или местни 
потребности. Държавите членки следва 
да предоставят плащания на земеделски 
стопани и други лица, стопанисващи 
земи, които доброволно поемат 
задължения в областта на управлението, 
които допринасят за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както и за 
защитата и подобряването на околната 
среда, включително качеството и 
количеството на водата, качеството на 
въздуха, почвите, биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги, 
включително доброволните задължения 

(37) По отношение на интервенциите 
в областта на развитието на селските 
райони, на равнището на Съюза се 
определят принципи, по-конкретно по 
отношение на основните изисквания за 
държавите членки да прилагат критерии 
за подбор. Въпреки това държавите 
членки следва да имат пълна свобода да 
определят специални условия според 
своите нужди. Интервенциите в 
областта на развитието на селските 
райони включват плащания във връзка 
със задължения в сферата на околната 
среда, климата и управлението, които 
държавите членки следва да подпомагат 
в рамките на своите територии в 
съответствие със специфичните си 
национални, регионални или местни 
потребности. Държавите членки следва 
да предоставят плащания на земеделски 
стопани и други лица, стопанисващи 
земи, които доброволно поемат 
задължения в областта на управлението, 
които допринасят за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както и за 
защитата и подобряването на околната 
среда, включително качеството и 
количеството на водата, качеството на 
въздуха, почвите, биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги, 
включително доброволните задължения 
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по „Натура 2000“ и подпомагането на 
генетичното разнообразие. 
Подпомагането при плащания във 
връзка със задължения в областта на 
управлението може да се предоставя и 
под формата на ръководени на местно 
равнище, интегрирани или съвместни 
подходи и ориентирани към резултатите 
интервенции.

по „Натура 2000“, площите с висока 
природна стойност и подпомагането 
на генетичното разнообразие. 
Подпомагането при плащания във 
връзка със задължения в областта на 
управлението може да се предоставя и 
под формата на ръководени на местно 
равнище, интегрирани или съвместни 
подходи и ориентирани към резултатите 
интервенции.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/794

Изменение 794
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 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Подпомагането във връзка със 
задължения в областта на управлението 
може да включва премии за биологично 
земеделие за поддържането и 
преобразуването в обработвана по 
биологичен начин земя; плащания за 
други видове интервенции, 
подпомагащи системи за 
екологосъобразно производство, като 
например агроекологията, 
консервационното земеделие и 
интегрираното производство; 
екологични услуги и услуги във връзка с 
климата в горското стопанство и 
опазване на горите; премии за горите и 
за създаването на агро-лесовъдни 
системи; хуманно отношение към 
животните; опазване, устойчиво 
използване и развитие на генетични 
ресурси. Държавите членки могат да 
разработят други схеми в рамките на 
този вид интервенции въз основа на 
своите потребности. Този вид плащания 
следва да покриват допълнителните 
разходи и пропуснатите приходи, 
произтичащи единствено от 
задълженията, които надхвърлят 
базовите параметри на задължителните 
стандарти и изисквания, установени в 
европейското и националното 
законодателство, както и 
предварителните условия, предвидени в 

(38) Подпомагането във връзка със 
задължения в областта на управлението 
може да включва премии за биологично 
земеделие за поддържането и 
преобразуването в обработвана по 
биологичен начин земя; плащания за 
други видове интервенции, 
подпомагащи системи за 
екологосъобразно производство, като 
например селското стопанство с 
висока природна стойност, 
агроекологията, интегрираното 
производство и цифровото и 
прецизното земеделие, които са 
благоприятни за околната среда; 
екологични услуги и услуги във връзка с 
климата в горското стопанство и 
опазване на горите; премии за горите и 
за създаването на агро-лесовъдни 
системи; хуманното отношение към 
животните и здравеопазването на 
животните; опазване, устойчиво 
използване и развитие на генетични 
ресурси и биологичното разнообразие. 
Държавите членки могат да разработят 
други схеми в рамките на този вид 
интервенции въз основа на своите 
потребности. Този вид плащания следва 
да покриват допълнителните разходи и 
пропуснатите приходи, произтичащи 
единствено от задълженията, които 
надхвърлят базовите параметри на 
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стратегическия план по ОСП. 
Задълженията, свързани с този вид 
интервенции, могат да бъдат 
предприети за предварително определен 
годишен или многогодишен период и 
могат да надхвърлят седем години, 
когато това е надлежно обосновано.

задължителните стандарти и 
изисквания, установени в европейското 
и националното законодателство, както 
и предварителните условия, предвидени 
в стратегическия план по ОСП. 
Задълженията, свързани с този вид 
интервенции, могат да бъдат 
предприети за предварително определен 
годишен или многогодишен период и 
могат да надхвърлят седем години, 
когато това е надлежно обосновано.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/795

Изменение 795
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 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Мерките в областта на горското 
стопанство следва да допринасят за 
прилагането на стратегията на Съюза за 
горите и да се основават на 
националните или поднационалните 
програми за горите или еквивалентни 
инструменти, които следва да стъпват 
на задълженията, произтичащи от 
Регламента относно включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
[Регламента за ЗПЗГС], и тези, 
направени по време на Министерските 
конференции за защита на горите в 
Европа. Интервенциите следва да се 
основават на плановете за управление 
на горите или еквивалентни 
инструменти и може да включват 
развитието на горските райони и 
устойчивото управление на горите, в 
т.ч. залесяването на земите и 
създаването и регенерирането на агро-
лесовъдни системи; опазването, 
възстановяването и подобряването на 
горските ресурси, като се взема предвид 
необходимостта от адаптиране; 
инвестициите за гарантиране и 
подобряване на опазването и 
устойчивостта на горите, както и 
предоставянето на услуги във връзка с 
горските екосистеми и климата; и 

(39) Мерките в областта на горското 
стопанство следва да допринасят за 
прилагането на стратегията на Съюза за 
горите и да се основават на 
националните или поднационалните 
програми за горите или еквивалентни 
инструменти, които следва да стъпват 
на задълженията, произтичащи от 
Регламента относно включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
[Регламента за ЗПЗГС], и тези, 
направени по време на Министерските 
конференции за защита на горите в 
Европа. Интервенциите следва да се 
основават на устойчиви планове за 
управление на горите или еквивалентни 
инструменти, които осигуряват 
ефективно улавяне на въглерод от 
атмосферата, като същевременно 
подобряват биологичното 
разнообразие, и може да включват 
развитието на горските райони и 
устойчивото управление на горите, в 
т.ч. залесяването на земите, 
предотвратяването на пожари и 
създаването и регенерирането на агро-
лесовъдни системи; опазването, 
възстановяването и подобряването на 
горските ресурси, като се взема предвид 
необходимостта от адаптиране; 
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мерките и инвестициите за подпомагане 
на енергията от възобновяеми 
източници и биоикономика.

инвестициите за гарантиране и 
подобряване на опазването и 
устойчивостта на горите, както и 
предоставянето на услуги във връзка с 
горските екосистеми и климата; и 
мерките и инвестициите за подпомагане 
на енергията от възобновяеми 
източници и биоикономика.

Or. en


