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15.10.2020 A8-0200/847

Изменение 847
Сира Рего, Ману Пинеда 
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

15.10.2020 A8-0200/848

Изменение 848
Крис МакМанъс
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/849

Изменение 849
Крис МакМанъс
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 a) Селскостопанският сектор в 
Европа страда от ниски средни 
доходи, в съчетание със значително 
по тежест работно време;  висок дял 
на недеклариран труд и несигурни 
условия на труд, особено за 
работниците мигранти и сезонните 
работници както от ЕС, така и от 
трети държави; плачевни жилищни 
условия и изключително висока 
честота на злополуките и 
заболяванията. Взети заедно, тези 
елементи очертават мрачна 
картина, в която работниците 
стават жертва на 
широкоразпространена 
експлоатация.  Това положение 
насърчава – и на свой ред се изостря – 
от социалния дъмпинг, който засяга 
земеделските стопани.  ОСП е важен 
инструмент, който може да 
допринася за повишаване на 
трудовите стандарти в сектора.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/850

Изменение 850
Крис МакМанъс
от името на групата GUE/NGL

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 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Въпреки че в рамките на модела 
за осъществяване на ОСП Съюзът 
следва да определи целите на Съюза и 
видовете интервенции, както и 
основните изисквания на Съюза, 
приложими към държавите членки, 
последните следва да бъдат отговорни 
за превръщането на рамката на Съюза в 
условия за получаване на подпомагане, 
приложими по отношение на 
бенефициерите. В тази връзка 
държавите членки следва да действат в 
съответствие с Хартата на основните 
права и общите принципи на правото на 
Съюза и да гарантират, че правната 
рамка за предоставянето на 
бенефициерите на подпомагане от 
Съюза се основава на техните 
стратегически планове по ОСП и е в 
съответствие с принципите и 
изискванията, установени в настоящия 
регламент и в [хоризонталния регламент 
за ОСП].

(13) Въпреки че в рамките на модела 
за осъществяване на ОСП Съюзът 
следва да определи целите на Съюза и 
видовете интервенции, както и 
основните изисквания на Съюза, 
приложими към държавите членки, 
последните следва да бъдат отговорни 
за превръщането на рамката на Съюза в 
условия за получаване на подпомагане, 
приложими по отношение на 
бенефициерите. В тази връзка 
държавите членки следва да действат в 
съответствие с Хартата на основните 
права, европейския стълб на 
основните права и общите принципи 
на правото на Съюза и да гарантират, че 
правната рамка за предоставянето на 
бенефициерите на подпомагане от 
Съюза се основава на техните 
стратегически планове по ОСП и е в 
съответствие с принципите и 
изискванията, установени в настоящия 
регламент и в [хоризонталния регламент 
за ОСП].

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/851

Изменение 851
Сира Рего, Ману Пинеда
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 16 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тъй като много селски райони в ЕС 
страдат от структурни проблеми, като 
например липса на привлекателни 
възможности за заетост, недостиг на 
умения, недостатъчни инвестиции за 
свързаност, инфраструктура и основни 
услуги, както и отлив на млади хора, от 
основно значение е да се укрепи 
социално-икономическата структура на 
тези райони, в съответствие с 
Декларацията от Корк 2.0., по-
специално посредством създаването на 
работни места и приемственост между 
поколенията, като работните места и 
растежът, заложени от Комисията, 
достигнат до селските райони, чрез 
насърчаване на социалното 
приобщаване, приемствеността между 
поколенията и развитието на 
„интелигентни селища“ в селските 
райони на Европейския съюз. Както е 
посочено в съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“, новите вериги на 
стойността в селските райони в такива 
области, като възобновяема енергия, 
нововъзникваща биоикономика, кръгова 
икономика и екотуризъм, могат да 
предложат добър потенциал за растеж и 
заетост в селските райони. В този 
контекст финансовите инструменти и 
използването на гаранцията InvestEU 

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

използването на гаранцията InvestEU 
могат да играят ключова роля за 
осигуряване на достъп до финансиране 
и за укрепване на капацитета за растеж 
на стопанствата и предприятията. В 
селските райони са налице възможности 
за заетост за законно пребиваващи 
граждани на трети страни, което 
насърчава тяхната социална и 
икономическа интеграция в рамките, по-
специално, на стратегиите за местно 
развитие под ръководството на 
общностите.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/852

Изменение 852
Крис МакМанъс
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16 a) С цел да се отрази както целта 
на ОСП, заложена в член 39 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), така и 
новите цели, които се преследват с 
настоящия регламент, ОСП следва да 
допринася за осигуряването на 
справедлив жизнен стандарт за 
цялата селскостопанска общност, 
включително работниците и 
дребните земеделски стопани.  ОСП 
следва да подкрепя икономическия и 
социален напредък и сближаването, 
да спомага за насърчаване на 
равенството между половете и да 
допринася за социалното сближаване.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/853

Изменение 853
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16 б) Селското стопанство може да 
бъде важен двигател за растеж и 
намаляване на бедността. Секторът 
обаче изостава в много държави, 
отчасти защото жените, които 
допринасят значително за 
икономиката в селските райони, се 
сблъскват с ограничения. Държавите 
членки следва да предприемат 
ефективни действия в подкрепа на 
ключовата роля на жените в 
развитието и опазването на селските 
райони.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/854

Изменение 854
Мартин Ширдеван
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) ОСП следва да продължи да 
гарантира продоволствена сигурност, 
което означава достъп до достатъчно 
количество безвредна и питателна храна 
по всяко време. Освен това тя следва да 
помогне за подобряване на отговора от 
страна на селското стопанство на Съюза 
на новите обществени потребности в 
областта на храните и здравето, 
включително за устойчиво 
селскостопанско производство, по-
здравословно хранене, хранителни 
отпадъци и хуманно отношение към 
животните. ОСП би трябвало да 
продължи да насърчава производството 
със специфични и ценни 
характеристики, като в същото време 
подпомага земеделските стопани 
активно да адаптират производството си 
според пазарните сигнали и търсенето 
на потребителите; за да се отговори на 
тези изисквания и да се осигурят 
безопасни доставки на храни на 
достъпни цени в бъдеще, новата 
реформа следва да разгледа явлението 
концентрация на земи, или 
„заграбване на земи“; земята е все по-
оскъден ресурс, който е 
невъзобновяем, и е основата на 
правото на човека на здравословна и 
достатъчна храна и на множество 
екосистемни услуги, които са 
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жизненоважни за неговото оцеляване, 
и следователно не бива да бъде 
третирана като обикновена стока; 
земята е застрашена, от една 
страна, от загубата на земеделска 
земя поради запечатването на 
почвите, градското развитие, 
туризма, инфраструктурните 
проекти и разрастващото се 
опустиняване, причинено от 
изменението на климата, и – от друга 
страна, от концентрацията на земя в 
ръцете на големи селскостопански 
предприятия и инвеститори извън 
селскостопанския сектор; 
отговорност на органите е да 
упражняват контрол и да 
ограничават загубата на земеделска 
земя чрез такива дейности; малките 
и средните стопанства, пряката 
собственост или подходящо 
регулираният режим на отдаване под 
аренда, както и достъпът до обща 
земя, са най-добрият начин за 
гарантиране на отговорна връзка със 
земята и устойчиво управление на 
земята, както и за насърчаване на 
идентифицирането с нея и чувството 
за принадлежност; тези форми на 
земевладение насърчават хората да 
останат в селските райони и им 
дават възможност да работят там, 
което оказва положително 
въздействие върху социално-
икономическата инфраструктура на 
селските райони, продоволствената 
сигурност, продоволствения 
суверенитет и запазването на начина 
на живот в селските райони. 

Or. en
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Въз основа на предишната 
система за кръстосано спазване, 
прилагана до 2020 г., системата на 
новите предварителни условия обвързва 
пълното получаване на подпомагане по 
ОСП със спазването от страна на 
бенефициерите на основните стандарти 
относно околната среда, изменението на 
климата, общественото здраве, здравето 
на животните, здравето на растенията и 
хуманното отношение към животните. 
Основните стандарти обхващат в 
рационализиран вид списък на 
законоустановените изисквания за 
управление (ЗИУ) и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята (ДЗЕС). Тези 
основни стандарти трябва да отчитат 
по-добре предизвикателствата, свързани 
с околната среда и климата, и новата 
екологична архитектура на ОСП, като 
по този начин отговорят на по-високите 
амбиции по отношение на околната 
среда и климата, предвидени от 
Комисията в нейното съобщение 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“ и в 
многогодишната финансова рамка 
(МФР). Предварителните условия имат 
за цел да допринесат за развиването на 
устойчиво селско стопанство чрез по-
добра осведоменост на бенефициерите 

(21) Въз основа на предишната 
система за кръстосано спазване, 
прилагана до 2020 г., системата на 
новите предварителни условия обвързва 
пълното получаване на подпомагане по 
ОСП със спазването от страна на 
бенефициерите на основните стандарти 
относно околната среда, изменението на 
климата, общественото здраве, 
приложимите условия на труд, 
произтичащи от съответните 
колективни трудови договори и 
социалното и трудовото 
законодателство, здравето на 
животните, здравето на растенията и 
хуманното отношение към животните. 
Основните стандарти обхващат в 
рационализиран вид списък на 
законоустановените изисквания за 
управление (ЗИУ) и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята (ДЗЕС). Тези 
основни стандарти трябва да отчитат 
по-добре предизвикателствата, свързани 
с околната среда и климата, и новата 
екологична архитектура на ОСП, като 
по този начин отговорят на по-високите 
амбиции по отношение на околната 
среда и климата, предвидени от 
Комисията в нейното съобщение 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“ и в 
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относно необходимостта от зачитане на 
тези основни стандарти. Те също така 
целят да направят ОСП по-близка до 
очакванията на обществото чрез 
подобряване на съгласуваността на тази 
политика с целите относно околната 
среда, общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. 
Предварителните условия следва да са 
неразделна част от екологичната 
архитектура на ОСП, като част от 
базовите параметри за по-амбициозни 
ангажименти в областта на околната 
среда и климата, и следва да бъдат 
всеобхватно прилагани в целия 
Европейски съюз. За земеделските 
стопани, които не спазват тези 
изисквания, държавите членки следва да 
гарантират, че на тях се налагат 
пропорционални, ефективни и 
възпиращи санкции в съответствие с 
[хоризонталния регламент за ОСП].

многогодишната финансова рамка 
(МФР). Освен това е особено важно 
държавите членки да предприемат 
съответните мерки, за да 
гарантират, че достъпът на 
работодателите до директните 
плащания е обвързан с условията за 
спазването на приложимите условия 
на труд и заетост и/или 
задълженията на работодателите, 
произтичащи от  съответните 
колективни трудови договори и от 
социалното и трудовото 
законодателство на национално 
равнище и на равнището на Съюза. 
Държавите членки следва също така 
да гарантират, че достъпът на 
работодателите до директни 
плащания зависи от спазването по 
същество на основните конвенции на 
Международната организация на 
труда (МОТ). Предварителните условия 
имат за цел да допринесат за 
развиването на устойчиво селско 
стопанство чрез по-добра осведоменост 
на бенефициерите относно 
необходимостта от зачитане на тези 
основни стандарти. Те също така целят 
да направят ОСП по-близка до 
очакванията на обществото чрез 
подобряване на съгласуваността на тази 
политика с целите относно околната 
среда, националните трудови 
стандарти и постиженията на 
правото на ЕС в социалната сфера, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. 
Предварителните условия следва да са 
неразделна част от екологичната и 
социалната архитектура на ОСП, като 
част от базовите параметри за по-
амбициозни ангажименти в областта на 
околната среда и климата, и следва да 
бъдат всеобхватно прилагани в целия 
Европейски съюз. За земеделските 
стопани, които не спазват тези 
изисквания, държавите членки следва да 
гарантират, че на тях се налагат 
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пропорционални, ефективни и 
възпиращи санкции в съответствие с 
[хоризонталния регламент за ОСП].
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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 
включва премии за биологично 
земеделие за преобразуването в 
обработвана по биологичен начин 
земя и може да включва такива за 
поддържането на вече 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, финансовите стимули и 
пропуснатите приходи, произтичащи 
единствено от задълженията, които 
надхвърлят базовите параметри на 
задължителните стандарти и 
изисквания, установени в европейското 
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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.

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.
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