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15.10.2020 A8-0200/806

Изменение 806
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
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 Специфични цели 6 Специфични цели

1. Постигането на общите цели се 
преследва посредством следните 
специфични цели:

1. Постигането на общите цели се 
преследва посредством следните 
специфични цели:

a) подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
устойчивост в целия Съюз с цел 
подобряване на продоволствената 
сигурност;

a) подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
устойчивост в целия Съюз с цел 
подобряване на продоволствената 
сигурност;

б) засилване на пазарната 
ориентация и повишаване на 
конкурентоспособността, включително 
поставяне на по-голям акцент върху 
научните изследвания, технологиите и 
цифровизацията;

б) засилване на пазарната 
ориентация и повишаване на 
конкурентоспособността, включително 
поставяне на по-голям акцент върху 
научните изследвания, технологиите и 
цифровизацията;

в) подобряване на позицията на 
земеделските стопани във веригата на 
стойността;

в) подобряване на позицията на 
земеделските стопани във веригата на 
стойността;

г) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както и за 
устойчива енергия;

г) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, по-специално 
чрез намаляване на емисиите на 
парникови газове от сектора на 
селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост, 
включително чрез засилване на 
премахването и улавянето на 
въглерод в почвата, в съответствие с 
Парижкото споразумение;

д) насърчаване на устойчиво д) допринасяне за опазването и 
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развитие и ефективно управление на 
природните ресурси като вода, почва 
и въздух;

подобряването на качеството на 
въздуха и водите, като същевременно 
се намалява използването на 
пестициди и антибиотици, и 
насърчаване на по-устойчивото 
използване на водите и на защитата 
и подобряването на състоянието на 
почвите;

е) допринасяне за защита на 
биологичното разнообразие, 
подобряване на екосистемните услуги 
и опазване на местообитанията и 
ландшафта;

е) подобряване на екосистемните 
услуги, включително в селските 
райони, и спиране и обръщане на 
процеса на загуба на биологично 
разнообразие, включително на 
опрашителите; оказване на принос за 
съхранението, опазването и 
подобряването на местообитанията, 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност и ландшафта;

ж) привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване развитието на 
стопанска дейност в селските райони;

ж) привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване развитието на 
стопанска дейност в селските райони;

з) насърчаване на заетостта, 
растежа, социалното приобщаване и 
местното развитие в селските райони, 
включително биоикономиката и 
устойчивото горско стопанство;

з) насърчаване на заетостта, 
растежа, социалното приобщаване, 
равенството между половете и 
местното и стопанското развитие в 
селските райони, например районите с 
природни ограничения, включително 
устойчивата биоикономика, 
кръговата икономика и устойчивото 
селско и горско стопанство, с цел 
постигане на социално и 
териториално сближаване;

и) подобряване на реакцията на 
селското стопанство в ЕС в отговор на 
обществените изисквания по отношение 
на храните и здравето, включително за 
безвредна, питателна и устойчива храна, 
хранителни отпадъци, както и за 
хуманно отношение към животните.

и) подобряване на реакцията на 
селското стопанство в Съюза в отговор 
на обществените изисквания по 
отношение на храните и здравето, 
включително за безвредна, питателна и 
устойчива храна, земеделие, 
използващо малки количества 
суровини, хранителни отпадъци, както и 
превенция на антимикробната 
резистентност и подобряване на 
хуманното отношение към животните.

2. При преследването на 
специфичните цели, държавите членки 
гарантират опростяването и качеството 
на изпълнението на подпомагането по 

2. При преследването на 
специфичните цели, държавите членки 
гарантират опростяването и качеството 
на изпълнението на подпомагането по 
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15.10.2020 A8-0200/807

Изменение 807
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
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
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 
член 208 от ДФЕС. Тази 
стратегическа съгласуваност се 
проверява от Комисията в 
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съответствие с процедурата, описана 
в дял V, глава III.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/808

Изменение 808
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
Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Съответствие с Парижкото 

споразумение
1. Целите на стратегическите 
планове по ОСП се осъществяват в 
съответствие с Парижкото 
споразумение и с оглед на 
постигането на глобалните цели, 
определени в споразумението, и на 
ангажиментите, описани в 
национално определените приноси на 
Съюза и държавите членки.
2. ОСП има за цел да намали 
емисиите на парникови газове от 
селскостопанския и продоволствения 
сектор в ЕС с 30% до 2027 г.
3. Държавите членки гарантират, че 
техните стратегически планове по 
ОСП са в съответствие с вече 
установените дългосрочни 
национални цели, определени във или 
произтичащи от законодателните 
актове, посочени в приложение XI, и с 
целите, посочени в параграф 2 на 
настоящия член.
4. Преди да одобри стратегическите 
планове по ОСП, Комисията се 
уверява, че комбинацията от целите 
и мерките на всички стратегически 
планове по ОСП ще предостави 
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възможност да бъдат постигнати 
определените в настоящия член цели 
в областта на климата.
5. За да се запазят еднакви условия на 
конкуренция в целия Съюз, Комисията 
се уверява, че националните цели и 
мерки в областта на климата на 
всяка държава членка са сходни.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/809

Изменение 809
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
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Световно измерение на ОСП

1. В съответствие с член 208 от 
ДФЕС Съюзът и държавите членки 
гарантират, че целите на 
сътрудничеството за развитие се 
вземат предвид при всички 
интервенции по линия на ОСП и 
зачитат правото на храна, както и 
правото на развитие.
2. Държавите членки гарантират, че 
стратегическите планове по ОСП 
допринасят в максимална степен за 
навременното постигане на целите, 
заложени в Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие, по-специално за 
ЦУР 2, 10, 12 и 13, както и в 
Парижкото споразумение. 
Съответно интервенциите по линия 
на ОСП:
i) допринася за развитието на 
разнообразно и устойчиво селско 
стопанство и устойчиви 
агроекологични практики както в 
Съюза, така и в държавите 
партньори;
ii) допринася за поддържането на 
генетичното разнообразие на 
семената, на култивираните 
растения и на отглежданите в 
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стопанства и на домашните 
животни, както и на свързаните с 
тях диви видове както в Съюза, така 
и в държавите партньори;
iii) допринася за оползотворяване на 
потенциала на дребните земеделски 
стопани, малките земеделски 
предприятия, по-специално жените 
земеделски стопани, коренното 
население, което се занимава със 
селскостопанско производство, и 
животновъдите, както в Съюза, така 
и в държавите партньори;
iv) допринася за развитието на 
местни системи за производство на 
храни и на местни и регионални 
пазари както в Съюза, така и в 
държавите партньори с цел свеждане 
до минимум на зависимостта от внос 
на храни и съкращаване на 
хранителните вериги;
v) прекратява търговските практики, 
които нарушават световната 
търговия на селскостопанските 
пазари;
vi) включва изцяло мерките за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и 
адаптиране към него;
vii) спазват принципа „на първо 
място – климатът, на второ място – 
търговията“.
3. Съответствието на ОСП със 
съгласуваността на политиките за 
развитие се оценява редовно, наред с 
другото, като се използват данни от 
механизма за мониторинг, посочен в 
член 119а. Комисията докладва на 
Съвета и на Европейския парламент 
относно резултатите от оценката и 
политическия отговор на Съюза.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/810

Изменение 810
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
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

11 Принцип и обхват 11 Принцип и обхват

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

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

a) климата и околната среда; a) климата и околната среда, 
включително водите, въздуха, 
почвите, биологичното разнообразие 
и екосистемните услуги;

б) общественото здраве, здравето на 
животните и на растенията;

б) общественото здраве, здравето на 
животните и на растенията;

в) хуманното отношение към 
животните.

в) хуманното отношение към 
животните.

2. Правилата по отношение на 
административните санкции, които 
следва да бъдат включени в 

2. Правилата по отношение на 
ефективната и възпираща система 
от административни санкции, които 
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стратегическия план по ОСП, трябва да 
са съобразени с изискванията, 
определени в дял IV, глава IV от 
Регламент (ЕС) [хоризонталния 
регламент за ОСП].

следва да бъдат включени в 
стратегическия план по ОСП, трябва да 
са съобразени с изискванията, 
определени в дял IV, глава IV от 
Регламент (ЕС) [хоризонталния 
регламент за ОСП].

3. Правните актове, посочени в 
приложение III относно 
законоустановените изисквания за 
управление, се прилагат съобразно 
приложимата версия, а директивите — 
така, както се прилагат от държавите 
членки.

3. Правните актове, посочени в 
приложение III относно 
законоустановените изисквания за 
управление, се прилагат съобразно 
приложимата версия, а директивите — 
така, както се прилагат от държавите 
членки.

4. За целите на настоящия раздел 
„законоустановено изискване за 
управление“ означава всяко 
индивидуално законоустановено 
изискване за управлението съгласно 
правото на Съюза, посочено в 
приложение III в рамките на даден 
правен акт, различаващо се по същество 
от всички други изисквания на същия 
акт.

4. За целите на настоящия раздел 
„законоустановено изискване за 
управление“ означава всяко 
индивидуално законоустановено 
изискване за управлението съгласно 
правото на Съюза, посочено в 
приложение III в рамките на даден 
правен акт, различаващо се по същество 
от всички други изисквания на същия 
акт.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/811

Изменение 811
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
Дял 3 – глава 1 – раздел 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Биологично земеделие
Член 13а
Биологично земеделие
Биологичното земеделие, както е 
определено в Регламент (ЕС) 2018/848 
на Европейския парламент и на 
Съвета1a, представлява 
сертифицирана система на земеделие, 
която може да допринесе за 
постигането на множество 
специфични цели на ОСП, посочени в 
член 6, параграф 1 от настоящия 
регламент. Предвид ползите от 
биологичното земеделие, както и 
неговото нарастващо търсене, което 
продължава да изпреварва 
увеличаването на производството, 
държавите членки извършват оценка 
на равнището на необходимото 
подпомагане за земеделската земя, 
управлявана съгласно принципите на 
сертифицираното биологично 
земеделие. Държавите членки 
включват в своите стратегически 
планове по ОСП анализ на 
производството на сектора на 
биологичното земеделие, на 
очакваното търсене и на неговия 
потенциал за изпълнение на целите 
на ОСП и определят цели за 
увеличаване на дела на земеделската 
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земя, управлявана съгласно 
принципите на биологичното 
земеделие, както и за развитие на 
цялата верига на доставки на 
биологични продукти. Въз основа на 
тази оценка държавите членки 
определят подходящото равнище на 
подпомагане за преминаване към 
биологично земеделие и неговото 
поддържане, или чрез мерки за 
развитие на селските райони по 
член 65 или чрез екосхеми по член 28, 
или чрез комбинация от двете, и 
гарантират, че разпределените 
бюджети съответстват на 
очаквания ръст на биологичното 
производство.
_________________
1а Регламент (ЕС) 2018/848 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2018 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 
14.6.2018 г., стр. 1).

Or. en

(Дял 3 – глава 1 – раздел 3а (нов) – член 13а (нов)
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15.10.2020 A8-0200/812

Изменение 812
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
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Следните категории бенефициери не 
са допустими за плащания за 
подпомагане на доходите по линия на 
ЕФГЗ:
a) национални или регионални 
политици или държавни служители, 
които носят пряка или косвена 
отговорност за планирането, 
управлението или надзора на 
разпределението на помощите по 
ОСП;
б) членове на семействата на лицата, 
посочени в буква а).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/813

Изменение 813
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
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

17 Общи правила 17 Общи правила

1. Държавите членки предоставят 
основно подпомагане на доходите за 
устойчивост („основно подпомагане на 
доходите“) съгласно условията, 
установени в настоящия подраздел, и 
както е предвидено в стратегическите 
им планове по ОСП.

1. Държавите членки предоставят 
основно подпомагане на доходите за 
устойчивост („основно подпомагане на 
доходите“) съгласно условията, 
установени в настоящия подраздел, и 
както е предвидено в стратегическите 
им планове по ОСП.

2. Държавите членки предоставят 
основно подпомагане на доходите под 
формата на годишно необвързано с 
производството плащане на хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане.

2. Държавите членки предоставят 
основно подпомагане на доходите под 
формата на годишно необвързано с 
производството плащане на хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане.

3. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 19—24, основното подпомагане 
на доходите се предоставя за всеки 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, деклариран от истински 
земеделски стопанин.

3. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 19—24, основното подпомагане 
на доходите се предоставя за всеки 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, деклариран от истински 
земеделски стопанин.

3а. Подпомагането, установено в 
настоящия подраздел, при никакви 
обстоятелства не облагодетелства 
системи за производство с 
отрицателно въздействие върху 
околната среда или върху трети 
държави, нито е в разрез със 
спазването на законодателните 
актове, посочени в приложение XI.
3б. Подпомагането по настоящия 
раздел не се използва за финансиране 
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на стопанства за интензивно 
животновъдство.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/814

Изменение 814
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
Член 22 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в случаите, посочени в букви а) 
и б), държавите членки могат да 
отдадат предимство на жените с 
оглед на постигането на целта, 
посочена в член 6, параграф 1, буква з).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/815

Изменение 815
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
Член 29 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато държава членка 
предложи доброволно обвързано с 
производството подпомагане в своя 
стратегически план по ОСП, 
предвиден в член 106, Комисията се 
уверява, че:
a) помощта отговаря на принципа за 
„ненанасяне на вреда“;
б) има ясна екологична или социална 
необходимост или полза, обоснована с 
емпирични, количествено определими 
и независимо проверими 
доказателства;
в) подпомагането се използва за 
удовлетворяване на нуждите на 
Съюза в областта на 
продоволствената сигурност и не 
създава нарушения на вътрешния или 
международния пазар;
г) отпускането на обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите не води до търговски 
резултати, които имат отрицателно 
въздействие върху инвестициите в 
сектора на селското стопанство и 
хранително-вкусовата 
промишленост, производството и 
развитието на преработвателния 
сектор в развиващите се държави 
партньори;
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д) доброволното обвързано с 
производството подпомагане не 
следва да се отпуска за пазари, 
намиращи се в криза поради 
свръхпроизводство или 
свръхпредлагане;
е) подпомагането за 
животновъдството следва да се 
отпуска само при ниска гъстота на 
добитъка в рамките на 
ограниченията на допустимото 
екологично натоварване на 
съответните речни басейни съгласно 
Директива 2000/60/ЕО и то е свързано 
с наличието на достатъчно площи за 
фураж или паша, които да бъдат 
поддържани без външни ресурси.
Когато са изпълнени условията, 
посочени в букви от а) до е), 
Комисията може да одобри или – в 
координация с въпросната държава 
членка, както е описано в член 115 и 
член 116 от настоящия регламент – 
да коригира променливите, 
предложени от тази държава членка.

Or. en


