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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/867

Изменение 867
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
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) „постоянно затревени площи и 
постоянни пасища“ (наричани заедно 
„постоянно затревени площи“) означава 
площи, които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет или повече 
години, и се използват за отглеждане 
на трева или други тревни фуражи, 
естествено растящи (саморазсадени) или 
чрез култивиране (изкуствено засети). 
Те могат да включват и други видове, 
като храсти и/или дървета, които са 
подходящи за паша или за 
производство на фуражи;

iii) „постоянно затревени площи и 
постоянни пасища“ (наричани заедно 
„постоянно затревени площи“) означава 
земя, използвана за отглеждане на трева 
или други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), която 
не е била включена в сеитбооборота 
на стопанството в продължение на 
пет години или повече, включваща, по 
целесъобразност, други видове, като 
храсти и/или дървета, които са 
подходящи за паша и от които се 
произвеждат фуражи, при условие че 
тревата и другите тревни фуражи са 
преобладаващи.
Освен това държавите членки 
решават да считат за постоянно 
затревени площи:
i) подходяща за паша земя, която е 
част от установени местни 
практики, при които тревите и 
другите тревни фуражи традиционно 
не са преобладаващи в зоните за 
паша; и/или
ii) подходяща за паша земя, в която 
тревите и другите тревни фуражи не 
са преобладаващи или липсват в 
зоните за паша;
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/868

Изменение 868
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
Член 4 – параграф 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) която, по време на годината, за 
която се иска подпомагане, се използва 
за селскостопанска дейност, или — в 
случай че площите се използват и за 
неселскостопански дейности, се 
използва предимно за селскостопански 
дейности, и която е на разположение на 
земеделския стопанин. Когато това е 
обосновано поради екологични 
причини, хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, могат да 
включват и някои площи, използвани за 
селскостопански дейности само веднъж 
на всеки две години.

i) която, по време на годината, за 
която се иска подпомагане, е 
култивирана или се използва за 
селскостопанска дейност, или — в 
случай че площите се използват и за 
неселскостопански дейности, се 
използва предимно за селскостопански 
дейности, и която е на разположение на 
земеделския стопанин. Когато това е 
обосновано поради екологични 
причини, хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, могат да 
включват и някои площи, използвани за 
селскостопански дейности само веднъж 
на всеки две години.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/869

Изменение 869
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
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „истински земеделски стопани“ 
се определят по начин, че да се 
гарантира, че не се предоставя 
подпомагане на доходите на лица, чиято 
селскостопанска дейност представлява 
само незначителна част от цялостната 
им икономическа дейност или чиято 
основна стопанска дейност не е 
селскостопанска, без да изключва от 
подпомагане земеделски стопани, които 
извършват разнородна дейност. 
Определението позволява да се прецени 
кои земеделски стопани не се считат 
за истински земеделски стопани въз 
основа на условия, като приходи, 
разходи за труд в стопанството, 
предмет на дружеството и/или 
включване в регистрите.

г) „активни земеделски стопани“ 
се определят от държавите членки по 
такъв начин, че да се гарантира, че не 
се предоставя подпомагане на доходите 
на лица, чиято селскостопанска дейност 
представлява само незначителна част от 
цялостната им икономическа дейност, 
без да изключва от подпомагане 
земеделски стопани, които извършват 
разнородна дейност. При всички случаи 
определението гарантира, че земята 
се обработва активно, и запазва 
семейния модел на земеделско 
стопанство в Съюза, като 
индивидуално или част от сдружение, 
независимо от големината, и при 
необходимост може да вземе под 
внимание особеностите на 
регионите, определени в член 349 от 
ДФЕС; Държавите членки могат да 
изключат от това определение 
физически лица или дружества, 
които извършват мащабна 
преработка на селскостопански 
продукти;
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/870

Изменение 870
Аня Хазекамп
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
Член 4 – параграф 1 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) земеделски стопани, чиято 
дейност включва развъждане на 
бикове за бикоборство, не се включват 
в определението за „активен 
земеделски стопанин“ за целите на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Това е необходима корекция в новата ОСП, за да се изпълни призивът на Парламента 
от 2016 г. и 2018 г. да не се използват селскостопански субсидии за отглеждането на 
бикове за бикоборство. Земеделските стопани, които отглеждат бикове за 
бикоборство, следва да бъдат изключени от подпомагане както от ЕФГЗ, така и от 
ЕЗФРСР.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/871

Изменение 871
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
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да насърчи развитието на 
интелигентен, устойчив и 
диверсифициран сектор на селското 
стопанство и да гарантира 
продоволствената сигурност;

a) да насърчи развитието на 
приобщаващ, интелигентен, устойчив и 
диверсифициран сектор на селското 
стопанство, гарантиращ устойчива и 
дългосрочна продоволствена 
сигурност;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/872

Изменение 872
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
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да укрепва социално-
икономическата структура на селските 
райони.

в) да укрепва социално-
икономическата структура на 
населението във всички селски 
райони, да постига балансирано 
териториално развитие на селските 
икономики и да създава и поддържа 
заетост, спазвайки принципите на 
справедливост и равнопоставеност, 
включително равенство между 
половете.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/873

Изменение 873
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
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) гарантиране на достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
устойчивост на селскостопанския 
сектор в целия Съюз чрез засилване на 
разнообразието в селското 
стопанство, което ще обезпечи 
дългосрочна продоволствена 
сигурност, като същевременно се 
осигуряват безопасни и 
висококачествени храни на 
справедливи цени с цел обръщане на 
тенденцията на намаляване на броя 
на земеделските стопани и 
гарантиране на икономическата 
устойчивост на селскостопанското 
производство в Съюза;
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/874

Изменение 874
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
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 на местните и 
националните пазари на Съюза, както 
и увеличаване на капацитета за 
преработка и предлагане на пазара на 
селскостопански продукти, с по-голям 
акцент върху диференциацията на 
качеството, късите вериги на 
доставки, научните изследвания, 
иновациите, технологиите, трансфера 
и обмена на знания и цифровизацията, 
и улесняване на достъпа на 
земеделските стопани до динамиката 
на кръговата икономика;
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/875

Изменение 875
Сандра Перейра, Жуан Ферейра, Марк Ботенга
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
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) насърчаване на справедливо и 
подходящо разпределение на 
добавената стойност по цялата 
верига за доставки на храни и 
идентифициране на сериозни 
дисбаланси с цел подобряване на 
производствените цени, като се има 
предвид, че рентабилни цени за 
земеделските стопани могат да бъдат 
гарантирани само чрез по-строги 
правила, като се отделят повече 
ресурси за наблюдение на цените и 
маржовете, което ще даде 
възможност за по-справедливо 
разпределение на маржовете на 
печалба между производителите, 
хранително-вкусовата промишленост 
и търговията на дребно;
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/876

Изменение 876
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
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 улавяне на въглерод 
в почвата, в съответствие с 
Парижкото споразумение и 
европейския законодателен акт за 
климата [Регламент XX];
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