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15.10.2020 A8-0200/826

Изменение 826
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 60 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

60 Видове интервенции 60 Видове интервенции

1. По отношение на целите, 
посочени в член 59, букви а)—ж), в 
своите стратегически планове по ОСП 
държавите членки избират една или 
повече от следните видове интервенции:

1. По отношение на целите, 
посочени в член 59, букви а) – ж), в 
своите стратегически планове по ОСП 
държавите членки избират два или 
повече от следните видове интервенции:

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи; 
научноизследователска дейност и 
експериментално производство, както и 
други действия, включително действия 
за:

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи; 
научноизследователска дейност и 
експериментално производство, както и 
други действия, включително действия 
за:

i) опазване на почвата, 
включително подобряване на 
въглеродното съдържание на почвата;

i) опазване на почвата и 
възстановяване на почвеното 
плодородие и структура, включително 
подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата и намаляване 
на замърсителите в продуктите за 
наторяване;

ii) подобряване на използването и 
управление на водите, включително 
икономии на вода и дренаж;

ii) подобряване на използването и 
управление на водите, включително 
икономии на вода и дренаж;

iii) предотвратяване на щети, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления, и популяризиране 
на използването на сортове и 
управленски практики, адаптирани към 
променящите се климатични условия;

iii) предотвратяване на щети, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления, и популяризиране 
на използването на сортове и 
управленски практики, адаптирани към 
променящите се климатични условия;

iv) повишаване на икономията на iv) повишаване на икономията на 
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енергия и на енергийната ефективност; енергия и на енергийната ефективност;

v) екологосъобразни опаковки; v) намаляване на отпадъците 
чрез по-малко опаковки и 
екологосъобразни опаковки;

vi) здравеопазване и хуманно 
отношение към животните;

vi) здравеопазване и хуманно 
отношение към животните, 
включително устойчиво управление и 
предотвратяване на тропическите и 
зоонозните заболявания;

vii) намаляване на генерирането на 
отпадъци и подобряване на 
използването и управлението на 
вторични продукти и отпадъци;

vii) намаляване на генерирането на 
емисии и отпадъци и подобряване на 
използването и управлението на 
вторични продукти и отпадъци;

viii) подобряване на устойчивостта на 
вредители;

viii) подобряване на устойчивостта на 
културите спрямо вредителите чрез 
насърчаване на интегрирано 
управление на вредителите, 
включително подходящи практики за 
управление и култивиране;

ix) намаляване на рискове и 
въздействие от употребата на 
пестициди;

ix) значително намаляване на 
употребата на пестициди;

ixа) подобряване на устойчивостта 
на животните спрямо болести и 
намаляване на употребата на 
антибиотици;

x) създаване и поддържане на 
местообитания, благоприятстващи 
биоразнообразието;

x) създаване и поддържане на 
местообитания, благоприятстващи 
биоразнообразието;

б) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него;

б) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на качеството на 
производството, биологичното 
разнообразие и околната среда, 
адаптация към изменението на 
климата и смекчаване на последиците 
от него; и борба срещу вредителите и 
болестите по животните;

в) обучение, включително 
индивидуално обучение и обмен на най-
добри практики;

в) обучение, включително 
индивидуално обучение и обмен на най-
добри практики, по-специално в 
областта на биологичното земеделие, 
курсове за създаване на пермакултура 
и практики за увеличаване на 
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въглерода;

г) биологично производство; г) биологично производство;

д) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и складирането на продукти 
от един или повече от секторите, 
посочени в член 40, буква е);

д) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и складирането на продукти 
от един или повече от секторите, 
посочени в член 40, буква е);

е) популяризиране, комуникация и 
маркетинг, включително действия и 
дейности, насочени по-специално към 
повишаване на осведомеността за 
схемите на Съюза за качество и 
значението на здравословното 
хранене, както и към 
диверсифициране на пазарите;
ж) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

ж) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

з) прилагане на системи за 
проследяване и сертифициране, по-
специално наблюдение на качеството на 
продуктите, продавани на крайните 
потребители.

з) прилагане на системи за 
проследяване и сертифициране, по-
специално наблюдение на качеството на 
продуктите, продавани на крайните 
потребители.

2. По отношение на целта, посочена 
в член 59, буква з), в своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки избират един или 
повече от следните видове интервенции:

2. По отношение на целта, посочена 
в член 59, буква з), в своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки избират един или 
повече от следните видове интервенции:

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи за по-ефективно 
управление на количествата, пуснати на 
пазара;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи за по-ефективно 
управление на количествата, пуснати на 
пазара;

в) Колективно складиране на 
продукти, произведени от 
организацията на производителите или 
от членове на организацията на 
производители;

в) Колективно складиране на 
продукти, произведени от 
организацията на производителите или 
от членове на организацията на 
производители;

г) презасаждане на овощни 
градини, когато това е необходимо 
поради задължително изкореняване по 

г) презасаждане на овощни градини 
или маслинови насаждения, когато 
това е необходимо поради 
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съображения, свързани със здравето на 
човека или растенията, по инструкции 
на компетентния орган на държавата 
членка или за адаптиране към 
измененията на климата;

задължително изкореняване по 
съображения, свързани със здравето на 
човека или растенията, по инструкция 
на компетентния орган на държавата 
членка, или за адаптиране към 
измененията на климата;

д) изтегляне от пазара за свободно 
разпространение или други дестинации;

д) изтегляне от пазара за свободно 
разпространение или други дестинации;

е) събиране на реколтата на зелено, 
състоящо се в прибиране на цялата 
реколта от неузрели, негодни за 
предлагане на пазара продукти в дадена 
площ, които не са били увредени преди 
събирането на реколтата на зелено 
поради климатични причини, болест 
или друго;

е) събиране на реколтата на зелено, 
състоящо се в прибиране на цялата 
реколта от неузрели, негодни за 
предлагане на пазара продукти в дадена 
площ, които не са били увредени преди 
събирането на реколтата на зелено 
поради климатични причини, болест 
или друго;

ж) небране, състоящо се в 
прекратяване на текущия цикъл на 
производство от съответната площ, 
когато продуктът е добре развит и има 
добро, солидно и подходящо за 
продажба качество, с изключение на 
унищожаването на продуктите поради 
климатични събития или болест;

ж) небране, състоящо се в 
прекратяване на текущия цикъл на 
производство от съответната площ, 
когато продуктът е добре развит и има 
добро, солидно и подходящо за 
продажба качество, с изключение на 
унищожаването на продуктите поради 
климатични събития или болест;

з) застраховане на реколтата и на 
продукцията, което допринася за 
запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че 
бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете.

з) застраховане на реколтата и на 
продукцията, което допринася за 
запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че всички 
бенефициери предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете. Не се предоставя 
застраховка, ако производителите не 
предприемат активно мерки за 
свеждане до минимум на своите 
рискове.

3. В стратегическите планове по 
ОСП държавите членки избират 
секторите, в които те изпълняват 
видовете интервенция, определена в 
настоящия член. За всеки сектор те 
избират една или повече цели от 
определените в член 59, и видовете 
интервенция, както е определено в 

3. В стратегическите планове по 
ОСП държавите членки избират 
секторите, в които те изпълняват 
видовете интервенция, определена в 
настоящия член. За всеки сектор те 
избират една или повече цели от 
определените в член 59, и видовете 
интервенция, както е определено в 
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настоящия член, параграфи 1 и 2. 
Държавите членки определят 
интервенциите за всеки вид 
интервенция. Държавите членки 
обосновават своя избор на сектори, 
цели, видове интервенция и 
интервенции.

настоящия член, параграфи 1 и 2. 
Държавите членки определят 
интервенциите за всеки вид 
интервенция. Държавите членки 
обосновават своя избор на сектори, 
цели, видове интервенция и 
интервенции.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/827

Изменение 827
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 64 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

64 Видове интервенции в областта 
на развитието на селските райони

64 Видове интервенции в областта 
на развитието на селските райони

Видовете интервенции по тази глава са 
следните:

Видовете интервенции по тази глава са 
следните:

a) поети задължения в областта на 
околната среда, климата и други 
управленски задължения;

a) поети задължения в областта на 
околната среда, климата и други 
управленски задължения от полза за 
околната среда;

б) природни или други специфични 
за района ограничения;

б) природни или други специфични 
за района ограничения;

в) специфични за района 
неблагоприятни аспекти, произтичащи 
от някои задължителни изисквания;

в) специфични за района 
неблагоприятни аспекти, произтичащи 
от някои задължителни изисквания;

г) инвестиции; г) инвестиции;

д) установяване на млади 
земеделски стопани и помощ за 
стартиране на стопанска дейност в 
селските райони;

д) установяване на млади 
земеделски стопани, помощ за 
стартиране на стопанска дейност в 
селските райони и устойчиво развитие 
на предприятията;

е) инструменти за управление на 
риска;

е) инструменти за управление на 
риска;

ж) сътрудничество; ж) сътрудничество;

з) обмен на знания и информация. з) обмен на знания и информация.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/828

Изменение 828
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 67 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

67 Специфични за района 
неблагоприятни аспекти, произтичащи 
от някои задължителни изисквания

67 Специфични за района 
неблагоприятни аспекти, произтичащи 
от някои задължителни изисквания

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащания във връзка със 
специфични за района неблагоприятни 
аспекти, произтичащи от изпълнението 
на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО 
или Директива 2000/60/ЕО при 
условията, установени в настоящия 
член, и както е уточнено допълнително 
в стратегическите им планове по ОСП с 
цел да допринесат за постигането на 
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащания във връзка със 
специфични за района неблагоприятни 
аспекти, произтичащи от изпълнението 
на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО 
или Директива 2000/60/ЕО при 
условията, установени в настоящия 
член, и както е уточнено допълнително 
в стратегическите им планове по ОСП с 
цел да допринесат за постигането на 
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

2. Тези плащания могат да бъдат 
отпуснати на земеделски стопани, 
собственици на гори и на други лица, 
стопанисващи земи, в райони с 
неблагоприятни аспекти, посочени в 
параграф 1.

2. Тези плащания могат да бъдат 
отпуснати на земеделски стопани, групи 
от земеделски стопани, собственици 
на гори и групи от горски стопани. В 
надлежно обосновани случаи те 
могат също да бъдат отпуснати на 
други лица, стопанисващи земи в 
райони с неблагоприятни аспекти, 
посочени в параграф 1.

3. При определянето на райони с 
неблагоприятни аспекти държавите 
членки могат да включат следните 
области:

3. При определянето на райони с 
неблагоприятни аспекти държавите 
членки могат да включат следните 
области:

a) селскостопанските и горските 
райони по „Натура 2000“, определени 

a) селскостопанските и горските 
райони по „Натура 2000“, определени 



AM\1215870BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

по реда на директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО;

по реда на директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО;

б) други определени защитени 
природни зони с екологични 
ограничения по отношение на селското 
стопанство или горите, които 
допринасят за прилагане на член 10 от 
Директива 92/43/ЕИО, ако тези зони не 
надхвърлят 5 % от районите, 
определени по „Натура 2000“, които 
попадат в нейния териториален обхват;

б) други определени защитени 
природни зони с екологични 
ограничения по отношение на селското 
стопанство или горите, които 
допринасят за прилагане на член 10 от 
Директива 92/43/ЕИО, ако тези зони не 
надхвърлят 5 % от районите, 
определени по „Натура 2000“, които 
попадат в нейния териториален обхват;

в) селскостопански райони, 
включени в плановете за управление на 
речните басейни съгласно 
Директива 2000/60/ЕО.

в) селскостопански райони, 
включени в плановете за управление на 
речните басейни съгласно 
Директива 2000/60/ЕО.

ва) райони с висока природна 
стойност, които попадат извън 
обхвата на областите, посочени в 
букви а), б) и в).

4. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за всички или за част от 
допълнителните разходи и пропуснати 
приходи, свързани със специфични за 
района неблагоприятни аспекти в 
съответния район.

4. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за всички или за част от 
допълнителните разходи и пропуснати 
приходи, свързани със специфични за 
района неблагоприятни аспекти в 
съответния район.

5. Допълнителните разходи и 
пропуснатите приходи, както е посочено 
в параграф 4, се изчисляват:

5. Допълнителните разходи и 
пропуснатите приходи, както е посочено 
в параграф 4, се изчисляват:

a) във връзка с ограниченията, 
произтичащи от директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО, по отношение на 
неблагоприятните аспекти, 
произтичащи от изискванията, които 
надхвърлят съответните стандарти за 
добро земеделско и екологично 
състояние, определено в глава 1, раздел 
2 от настоящия дял от настоящия 
регламент, както и условията, 
установени за поддръжка на 
земеделските площи, в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент;

a) във връзка с ограниченията, 
произтичащи от директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО, по отношение на 
неблагоприятните аспекти, 
произтичащи от изискванията, които 
надхвърлят съответните стандарти за 
добро земеделско и екологично 
състояние, определено в глава 1, раздел 
2 от настоящия дял от настоящия 
регламент, както и условията, 
установени за поддръжка на 
земеделските площи, в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент;

б) във връзка с ограниченията, 
произтичащи от Директива 2000/60/ЕО, 

б) във връзка с ограниченията, 
произтичащи от Директива 2000/60/ЕО, 
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по отношение на неблагоприятните 
аспекти, произтичащи от изискванията, 
които надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление, с изключение на ЗИУ 2, и 
стандарти за добро земеделско и 
екологично състояние, определени в 
глава 1, раздел 2 от настоящия дял, 
както и условията, установени за 
поддръжка на земеделските площи в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
а) от настоящия регламент.

по отношение на неблагоприятните 
аспекти, произтичащи от изискванията, 
които надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление, с изключение на ЗИУ 1, и 
стандарти за добро земеделско и 
екологично състояние, определени в 
глава 1, раздел 2 от настоящия дял, 
както и условията, установени за 
поддръжка на земеделските площи в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
а) от настоящия регламент.

6. Плащанията се предоставят 
годишно за хектар площ.

6. Плащанията се предоставят 
годишно за хектар площ.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/829

Изменение 829
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 69 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки 
гарантират, че посочените в 
настоящия член интервенции се 
разпределят по начин, който 
допринася за постигането на 
равенство между половете в селските 
райони.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/830

Изменение 830
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 71 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

71 Сътрудничество 71 Сътрудничество

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за 
сътрудничество при условията, 
посочени в настоящия член, и както е 
допълнително уточнено в 
стратегическите им планове по ОСП за 
подготовка и изпълнение на проекти на 
оперативните групи на Европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, както е посочено в 
член 114 и в LEADER, посочено в член 
25 от Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], и за 
насърчаване на схемите за качество, 
организациите на производителите или 
групите на производителите или други 
форми на сътрудничество.

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за 
сътрудничество при условията, 
посочени в настоящия член, и както е 
допълнително уточнено в 
стратегическите им планове по ОСП за 
подготовка и изпълнение на проекти на 
оперативните групи на Европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, както е посочено в 
член 114 и в LEADER, посочено в член 
25 от Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], и за 
насърчаване на схемите за качество, 
организациите на производителите или 
групите на производителите или други 
форми на сътрудничество.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за насърчаване на форми 
на сътрудничество, с който се 
ангажират поне два субекта и който 
допринася за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за насърчаване на форми 
на сътрудничество, с който се 
ангажират поне два субекта и който 
допринася за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6.

3. По този вид интервенции 
държавите членки могат да обхващат 
разходи, свързани с всички аспекти на 

3. По този вид интервенции 
държавите членки могат да обхващат 
разходи, свързани с всички аспекти на 
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сътрудничеството. сътрудничеството.

4. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагането като обща 
сума, която покрива разходите за 
сътрудничество, и разходите по 
изпълнени проекти и операции, или те 
могат да покриват само разходите за 
сътрудничество и да използват 
средствата от други видове 
интервенции, инструменти за 
подпомагане на на равнище на Съюза и 
на национално равнище за изпълнение 
на проекти.

4. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагането като обща 
сума, която покрива разходите за 
сътрудничество, и разходите по 
изпълнени проекти и операции, или те 
могат да покриват само разходите за 
сътрудничество и да използват 
средствата от други видове 
интервенции, инструменти за 
подпомагане на на равнище на Съюза и 
на национално равнище за изпълнение 
на проекти.

5. Когато подпомагането се 
изплаща като обща сума, държавите 
членки гарантират, че правилата и 
изискванията на Съюза, свързани с 
подобни действия, обхванати от други 
видове интервенции, са спазени. Този 
параграф не се прилага за LEADER, 
посочена в член 25 от Регламент (ЕС) 
[Регламента за общоприложимите 
разпоредби] като водено от общностите 
местно развитие.

5. Когато подпомагането се 
изплаща като обща сума, държавите 
членки гарантират, че правилата и 
изискванията на Съюза, свързани с 
подобни действия, обхванати от други 
видове интервенции, са спазени. Този 
параграф не се прилага за LEADER, 
посочена в член 25 от Регламент (ЕС) 
[Регламента за общоприложимите 
разпоредби] като водено от общностите 
местно развитие.

6. Посредством този вид 
интервенция държавите членки не 
подпомагат сътрудничество само с 
участието на научноизследователски 
организации.

6. Посредством този вид 
интервенция държавите членки не 
подпомагат сътрудничество само с 
участието на научноизследователски 
организации.

7. За сътрудничество във връзка с 
наследяване на земеделско стопанство 
държавите членки могат да предоставят 
подпомагане само на земеделски 
стопани, които са навършили 
пенсионната възраст съгласно 
националното законодателство.

7. За сътрудничество във връзка с 
наследяване на земеделско стопанство 
държавите членки могат да предоставят 
подпомагане само на земеделски 
стопани, които са навършили 
пенсионната възраст съгласно 
националното законодателство.

8. Държавите членки ограничават 
подкрепата за максимален период от 
седем години, освен за съвместни 
действия в областта на околната среда и 
климата в надлежно обосновани случаи 
за постигане на специфичните цели, 
свързани с опазването на околната среда 
и във връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е).

8. Държавите членки ограничават 
подкрепата за максимален период от 
седем години, освен за съвместни 
действия в областта на околната среда и 
климата в надлежно обосновани случаи 
за постигане на специфичните цели, 
свързани с опазването на околната среда 
и във връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е). 
Държавите членки не подпомагат 
интервенции, които оказват 
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отрицателно въздействие върху 
околната среда.
8 a. Воденото от общностите 
местно развитие в рамките на 
инициативата LEADER, посочено в 
параграф 1, предвижда активното и 
водещо участие на 
селскостопанските и/или 
горскостопанските предприятия.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/831

Изменение 831
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 73 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При избора на операции 
управляващите органи гарантират 
устойчивостта по отношение на 
климата, опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие на 
планираните интервенции.

Or. en



AM\1215870BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/832

Изменение 832
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 92 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

92 По-големи амбиции по 
отношение на целите, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата

92 По-големи амбиции по 
отношение на целите, свързани с 
опазването на околната среда, с 
климата и с хуманното отношение 
към животните

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
се стремят да предоставят по-голям 
цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент 
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014—2020 г.

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
предоставят по-голям цялостен принос 
за постигането на всяка една от 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда, с 
климата и с хуманното отношение 
към животните, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д), е) и и), в 
сравнение с цялостния принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 110, параграф 2, буква б), първа 
алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
посредством подпомагане по линия на 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР през периода 2014 – 
2020 г.

1 a. Плащанията за преминаване 
към биологично земеделие и неговото 
поддържане в стратегическите 
планове по ОСП съгласно членове 28 и 
65 надвишават общите плащания, 
изплатени на земеделските стопани, 
занимаващи се с биологично 
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земеделие, до 2021 г. в рамките на 
развитието на селските райони, като 
плащанията се изчисляват като 
средна годишна стойност, 
използвайки постоянни цени.

2. Въз основа на наличната 
информация, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
обясняват по какъв начин възнамеряват 
да постигнат по-големия цялостен 
принос, установени в параграф 1. Това 
обяснение се основава на съответната 
информация, като например 
характеристиките, посочени в член 95, 
параграф 1, букви а)—е) и член 95, 
параграф 2, буква б).

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки обясняват 
въз основа на най-актуалната и 
надеждна информация въздействието 
върху околната среда и климата, 
което те се стремят да постигнат 
през периода 2021 – 2027 г., и по какъв 
начин възнамеряват да постигнат по-
големия цялостен принос, посочен в 
параграф 1, включително по какъв 
начин възнамеряват да гарантират, 
че целите, определени въз основа на 
показателите за въздействието, 
посочени в приложение I, ще 
представляват подобрение спрямо 
текущото положение. Това обяснение 
се основава на съответната информация, 
като например характеристиките, 
посочени в член 95, параграф 1, букви 
а) – е) и член 95, параграф 2, букви а) и 
б).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/833

Изменение 833
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 96 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

96 Оценка на потребностите 96 Оценка на потребностите

Оценката на потребностите, посочена в 
член 95, параграф 1, буква а) включва 
следното:

Оценката на потребностите, посочена в 
член 95, параграф 1, буква а) включва 
следното:

a) обобщение на SWOT анализа, 
както е посочено в член 103, параграф 2;

a) обобщение на SWOT анализа, 
както е посочено в член 103, параграф 2;

б) набелязване на потребностите за 
всяка специфична цел, установена в 
член 6, въз основа на данни от SWOT 
анализа. Описват се всички 
потребности, независимо дали те ще 
бъдат удовлетворявани посредством 
стратегическия план по ОСП, или не;

б) набелязване на потребностите за 
всяка специфична цел, установена в 
член 6, въз основа на данни от SWOT 
анализа. Описват се всички 
потребности, независимо дали те ще 
бъдат удовлетворявани посредством 
стратегическия план по ОСП, или не;

в) за специфичната цел 
подпомагане на доходите на 
жизнеспособните земеделски 
стопанства и на устойчивостта, 
установена в член 6, параграф 1, буква 
а), се извършва оценка на потребностите 
във връзка с управлението на риска;

в) за специфичната цел 
подпомагане на доходите на 
жизнеспособните земеделски 
стопанства и на устойчивостта, 
установена в член 6, параграф 1, буква 
а), се извършва оценка на потребностите 
във връзка с управлението на риска;

г) когато е целесъобразно, анализ 
на специфичните потребности на 
уязвими географски области, като 
например най-отдалечените региони;

г) когато е целесъобразно, анализ 
на специфичните потребности на 
уязвими географски области, като 
например най-отдалечените региони;

д) приоритизиране и категоризация 
на потребностите, включително 
достоверна обосновка на направения 
избор и ако е приложимо, защо за някои 
установени потребности не са 
набелязани частични или цялостни 

д) приоритизиране и категоризация 
на потребностите, включително 
достоверна обосновка на направения 
избор и ако е приложимо, защо за някои 
установени потребности не са 
набелязани частични или цялостни 
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решения в стратегическия план по ОСП. решения в стратегическия план по ОСП.

1 a. Ако въз основа на информацията, 
предоставена в съответствие с 
параграф 1, букви а) – д), бъдат 
определени области, в които липсва 
изходна информация или информация 
относно показателите за контекста 
или тази информация е 
недостатъчна за целите на 
предоставянето на пълно описание на 
текущото положение във връзка със 
специфичните цели, посочени в 
член 6, държавите членки вземат 
предвид това заключение в рамките 
на своя стратегически план по ОСП 
или чрез други инструменти и 
излагат предложените мерки в 
стратегическия план по ОСП.

По отношение на специфичните цели, 
свързани с околната среда и климата, 
посочени в член 6, параграф 1, букви г), 
д) и е), в оценката се вземат предвид 
националните планове в областта на 
околната среда и климата, произтичащи 
от законодателните инструменти, 
посочени в приложение XI.

По отношение на специфичните цели, 
свързани с околната среда и климата, 
посочени в член 6, параграф 1, букви г), 
д) и е), в оценката се вземат предвид 
националните планове в областта на 
околната среда и климата, произтичащи 
от законодателните инструменти, 
посочени в приложение XI.

2 a. По отношение на специфичната 
цел, посочена в член 6, параграф 1, 
буква и), в оценката се взема предвид 
съответствието със 
законодателните актове, посочени в 
приложение XIа.

За тази оценка държавите членки 
използват най-актуалната и надеждна 
информация.

За тази оценка държавите членки 
използват най-актуалната и надеждна 
информация.

Or. en
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Изменение 834
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 97 – параграф 2 –буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) преглед на мерките, насочени 
към подобряване на хуманното 
отношение към животните;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/835

Изменение 835
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 98 – параграф 1 –буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) обяснение за това как 
стратегическият план по ОСП ще 
подпомогне биологичното земеделие, 
за да допринесе за приспособяване на 
производството към нарастващото 
търсене на биологични 
селскостопански продукти, както е 
посочено в член 13а;

Or. en


