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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A8-0200/846

Изменение 846
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
Приложение XІI

Текст, предложен от Комисията

Цели Основен набор от показатели
O.3 Брой на бенефициерите на подпомагане по 
линия на ОСП

Подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи 
и устойчивост в целия Съюз с 
цел подобряване на 
продоволствената сигурност

R.6 Преразпределяне към по-малките земеделски 
стопанства: процент на допълнителното 
подпомагане на хектар за отговарящи на 
условията за подпомагане земеделски 
стопанства, с размер под средния за земеделските 
стопанства размер (в сравнение със средната 
стойност)

засилване на пазарната 
ориентация и повишаване на 
конкурентоспособността, 
включително чрез поставяне 

R.9 Модернизация на земеделските стопанства: 
дял на земеделските стопани, получаващи 
подпомагане за инвестиции с цел 
преструктуриране и модернизиране, 
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на по-голям акцент върху 
научните изследвания, 
новаторските решения, 
технологиите и 
цифровизацията и тяхното 
използване в по-голяма 
степен;

включително подобряване на ресурсната 
ефективност

Подобряване на позицията на 
земеделските стопани във 
веригата на стойността

R.10 Подобряване на организацията на веригата 
на доставки: дял на земеделските стопани, 
участващи в подпомагани групи на 
производители, организации на производители, 
местни пазари, къси вериги на доставки и схеми 
за качество

принос за смекчаване на 
последиците от изменението 
на климата и за адаптация към 
него, както и за устойчивата 
енергия;

R.14 Съхранение на въглероден диоксид в 
почвата и в биомаса: дял на земеделската земя, 
обхваната от задължения за намаляване на 
емисиите, запазване и/или засилване на 
съхранението на въглероден диоксид (постоянно 
затревени площи, земеделска земя в торфища, 
гори и пр.)

O.13 Брой на хектарите (земеделска земя), 
обхванати от задължения в областта на околната 
среда/климата, които надхвърлят задължителните 
изисквания

принос за защита на 
биологичното разнообразие, 
подобряване на 
екосистемните услуги и 
опазване на местообитанията 
и ландшафта;

R.4 Създаване на връзка между подпомагането на 
доходите и стандартите и добрите практики: дял 
на ИЗП, обхваната от подпомагането на доходите 
и обвързана със спазване на предварителните 
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условия

Допринасяне за защита на 
биологичното разнообразие, 
подобряване на 
екосистемните услуги и 
опазване на местообитанията 
и ландшафта       

R.27 Опазване на местообитанията и видовете: 
дял на земеделската земя, обхваната от 
задължения в областта на управлението в 
подкрепа на опазването или възстановяването на 
биологичното разнообразие 

Привличане на млади 
земеделски стопани и 
улесняване развитието на 
стопанска дейност

R.30 Приемственост между поколенията:  брой 
на младите земеделски стопани, създаващи 
стопанство с подпомагане по линия на ОСП  

R.31 Растеж и заетост в селските райони: нови 
работни места в рамките на подпомагани проекти

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

R.34 Свързване на селските райони в Европа: дял 
на населението в селските райони, ползващо 
подобрен достъп до услуги и инфраструктура 
чрез подпомагане по ОСП

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, 
както и за хуманно отношение 
към животните.

O.16 Брой на животинските единици, обхванати 
от подпомагане за мерки, насочени към 
хуманното отношение към животните, 
здравеопазването или по-голяма биологична 
сигурност
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Изменение

Цели Основен набор от показатели
O.3 Брой на бенефициерите на подпомагане по 
линия на ОСП

Подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи 
и устойчивост в целия Съюз с 
цел подобряване на 
продоволствената сигурност

R.6 Преразпределяне към по-малките земеделски 
стопанства: процент на допълнителното 
подпомагане на хектар за отговарящи на 
условията за подпомагане земеделски 
стопанства, с размер под средния за земеделските 
стопанства размер (в сравнение със средната 
стойност)

засилване на пазарната 
ориентация и повишаване на 
конкурентоспособността, 
включително чрез поставяне 
на по-голям акцент върху 
научните изследвания, 
новаторските решения, 
технологиите и 
цифровизацията и тяхното 
използване в по-голяма 
степен;

R.9 Модернизация на земеделските стопанства: 
дял на земеделските стопани, получаващи 
подпомагане за инвестиции с цел 
преструктуриране и модернизиране, 
включително подобряване на ресурсната 
ефективност

Подобряване на позицията на 
земеделските стопани във 
веригата на стойността

R.10 Подобряване на организацията на веригата 
на доставки: дял на земеделските стопани, 
участващи в подпомагани групи на 
производители, организации на производители, 
местни пазари, къси вериги на доставки и схеми 
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за качество

принос за смекчаване на 
последиците от изменението 
на климата и за адаптация към 
него, както и за устойчивата 
енергия;

R.14 Съхранение на въглероден диоксид в 
почвата и в биомаса: дял на земеделската земя, 
обхваната от задължения за намаляване на 
емисиите, запазване и/или засилване на 
съхранението на въглероден диоксид (постоянно 
затревени площи, трайни насаждения, 
земеделска земя в торфища, гори и пр.)

O.13 Брой на хектарите (земеделска земя), 
обхванати от задължения в областта на околната 
среда/климата, които надхвърлят задължителните 
изисквания

принос за защита на 
биологичното разнообразие, 
подобряване на 
екосистемните услуги и 
опазване на местообитанията 
и ландшафта;

R.4 Създаване на връзка между подпомагането на 
доходите и стандартите и добрите практики: дял 
на ИЗП, обхваната от подпомагането на доходите 
и обвързана със спазване на предварителните 
условия

Допринасяне за защита на 
биологичното разнообразие, 
подобряване на 
екосистемните услуги и 
опазване на местообитанията 
и ландшафта       

R.27 Опазване на местообитанията и видовете: 
дял на земеделската земя, обхваната от 
задължения в областта на управлението в 
подкрепа на опазването или възстановяването на 
биологичното разнообразие 

Привличане на млади 
земеделски стопани и 
улесняване развитието на 
стопанска дейност

R.30 Приемственост между поколенията: брой на 
младите земеделски стопани, създаващи 
стопанство с подпомагане по линия на ОСП  

насърчаване на заетостта, R.31 Растеж и заетост в селските райони: нови 
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работни места в рамките на подпомагани проектирастежа, социалното 
приобщаване и местното 
развитие в селските райони, 
включително биоикономиката 
и устойчивото горско 
стопанство; и)

R.34 Свързване на селските райони в Европа: дял 
на населението в селските райони, ползващо 
подобрен достъп до услуги и инфраструктура 
чрез подпомагане по ОСП

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, 
както и за хуманно отношение 
към животните.

O.16 Брой на животинските единици, обхванати 
от подпомагане за мерки, насочени към 
хуманното отношение към животните, 
здравеопазването или по-голяма биологична 
сигурност
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