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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/907

Изменение 907
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 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки установяват 
сума за хектар или различни суми за 
различни диапазони хектари, както и 
максималния брой хектари за всеки 
земеделски стопанин, на който се 
изплаща преразпределително 
подпомагане на доходите.

3. Държавите членки установяват 
плащане, еквивалентно на сума за 
хектар или различни суми за различни 
диапазони хектари. Максималният 
брой хектари за всеки земеделски 
стопанин, който отговаря на 
условията за това плащане, не 
надвишава средния за страната 
размер на стопанствата или средния 
размер в съответствие с 
териториите, определени съгласно 
член 18, параграф 2, или 30 хектара, 
като се избира по-ниската от двете 
стойности. Държавите членки 
предоставят това плащане, считано 
от първия отговарящ на условията за 
подпомагане хектар на 
стопанството. Не се допуска 
максимална сума за плащане за 
хектар от преразпределителното 
плащане за дадена референтна година.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат право да отпускат по-големи суми за 
преразпределяне на плащания, но само за ограничен брой първи хектари (първите 30 
хектара или средната стойност за държавата членка/региона, която от двете 
стойности е по-малка – правилото след реформата от 2013 г., когато беше въведен 
този инструмент). Целта е да се даде възможност за пренасочване на 
подпомагането към малките и средните стопанства.
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/908

Изменение 908
Манюел Бомпар
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 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
предоставят допълнително подпомагане 
на доходите за млади земеделски 
стопани съгласно условията, установени 
в настоящия член, и както е предвидено 
в стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки предоставят 
допълнително подпомагане на доходите 
за млади земеделски стопани и нови 
земеделски стопани съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/909

Изменение 909
Манюел Бомпар
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 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като част от задълженията си да 
допринесат за постигането на 
специфичната цел за „Привличане на 
младите земеделски стопани и 
улесняване на развитието на стопанска 
дейност в селските райони“, установена 
в член 6, параграф 1, буква ж), и за 
заделянето на най-малко 2 % от 
отпуснатите им средства за директни 
плащания за тази цел в съответствие с 
член 86, параграф 4, държавите членки 
могат да предоставят допълнително 
подпомагане на доходите за младите 
земеделски стопани, които наскоро са 
създали земеделско стопанство за първи 
път и които имат право на плащане 
съгласно основното подпомагане на 
доходите, посочено в член 17.

2. Като част от задълженията си да 
допринесат за постигането на 
специфичната цел за „Привличане на 
младите земеделски стопани и 
улесняване на развитието на стопанска 
дейност в селските райони“, установена 
в член 6, параграф 1, буква ж), и за 
заделянето на най-малко 5% от 
отпуснатите им средства за директни 
плащания за тази цел в съответствие с 
член 86, параграф 4, държавите членки 
предоставят допълнително подпомагане 
на доходите за младите земеделски 
стопани и новите земеделски стопани, 
които наскоро са създали земеделско 
стопанство за първи път и които имат 
право на плащане съгласно основното 
подпомагане на доходите, посочено в 
член 17.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/910

Изменение 910
Петрос Кокалис
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 28 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
подпомагане за доброволните схеми за 
климата и околната среда 
(„екосхемите“) съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП.

1. Държавите членки предоставят 
подпомагане за доброволните схеми за 
климата и околната среда 
(„екосхемите“) съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП. Екосхемите в една 
област на действие са в 
съответствие с целите в друга 
област на действие. Държавите 
членки предлагат голямо разнообразие 
от екосхеми, за да гарантират, че 
земеделските стопани могат да 
участват, и за да възнаграждават 
различните равнища на амбиция. 
Държавите членки организират 
различни схеми, така че да 
предоставят съпътстващи ползи, 
насърчават полезните 
взаимодействия и наблягат на 
интегрирания подход. Държавите 
членки създават точкови или 
рейтингови системи.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/911

Изменение 911
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 28 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки подпомагат в 
рамките на този вид интервенция 
истински земеделски стопани, които се 
задължават да прилагат на хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, селскостопански 
практики, благоприятни за климата и 
околната среда.

2. Държавите членки подпомагат в 
рамките на този вид интервенция 
истински земеделски стопани, които се 
задължават да прилагат на хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, селскостопански 
практики, благоприятни за климата и 
околната среда. Държавите членки 
подпомагат в рамките на този вид 
интервенция активни земеделски 
стопани или групи от земеделски 
стопани, които се ангажират да 
запазват и реализират полезни 
практики и да преминат към 
селскостопански практики и техники 
и сертифицирани схеми с по-голям 
принос за климата и околната среда, 
които са установени в съответствие 
с ръководните принципи в член 28а и 
са включени в списъците, посочени в 
член 28б, и са съобразени със 
специфичните национални или 
регионални потребности.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/912

Изменение 912
Петрос Кокалис
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 28 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изготвят 
списъка на селскостопанските 
практики, които са благоприятни за 
климата и околната среда.

3. Подпомагането за екосхемите 
е под формата на годишно плащане за 
хектарите, отговарящи на условията 
за подпомагане, обхванати от 
екосхемите, и/или плащане за 
стопанство и се предоставя под 
формата на стимулиращи плащания, 
които справедливо възнаграждават 
екосистемните услуги и 
представляват повече от 
компенсация на направените 
допълнителни разходи и 
пропуснатите приходи, която може 
да се състои от еднократна сума. 
Размерът на плащанията варира в 
зависимост от равнището на 
амбиция на всяка екосхема въз основа 
на недискриминационни критерии.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/913

Изменение 913
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 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a
Цели и ръководни принципи на 

схемите за климата и околната среда
1. Селскостопанските практики, 
обхванати от този вид интервенция, 
допринасят за постигането на една 
или повече от специфичните цели, 
определени в член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е), и спомагат за изпълнението 
на целите на Зеления пакт, посочени 
в член 6а.
2. Селскостопанските практики, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, обхващат следните области на 
действие за климата и околната 
среда:
a) действия във връзка с изменението 
на климата, включително намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
селското стопанство, както и 
поддържане и/или подобряване на 
улавянето на въглерод;
aа) действия за намаляване на 
емисиите, различни от парникови 
газове;
б) опазване или подобряване на 
качеството на водите в земеделските 
райони и намаляване на натиска 
върху водните ресурси;
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в) действия за намаляване на 
ерозията на почвата, естествено 
подобряване на плодородието на 
почвата чрез поддържане и 
възстановяване на почвената биота и 
подобряване на управлението на 
хранителните вещества;
г) защита на биологичното 
разнообразие, опазване или 
възстановяване на местообитанията 
и видовете, защита на 
опрашителите и управление на 
особеностите на ландшафта, 
включително установяване на нови 
особености на ландшафта, 
благоприятни за биологичното 
разнообразие;
д) действия за устойчива и намалена 
употреба на пестициди, по-специално 
пестициди, които представляват 
риск за човешкото здраве или 
биологичното разнообразие;
е) определяне на площи като 
ориентирани към биологичното 
разнообразие местности или зони, в 
които не се използват пестициди и 
торове;
е) действия за справяне с 
антимикробната резистентност.
3. Селскостопанските практики, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, могат да включват, наред с 
другото, следните примери за 
инструменти или мерки:
a) прецизно земеделие, което води да 
намалено използване на суровини и 
подобряване на устойчивото 
управление на природните ресурси, за 
да се постигнат съответните цели 
на Зеления пакт, или инструменти за 
прецизно земеделие, които 
допринасят за нехимическото 
управление на плевелите в системите 
за отглеждане на култури;
б) практики за подобряване на 
генетичното разнообразие на място, 
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като например засяване на 
хетерогенен материал, и на 
разнообразието на културите на 
място, като например засяване на 
няколко култури едновременно или 
последователно, подсяване, или 
поликултури;
в) мерки за екстензивна паша и за 
намаляване на добитъка, като 
например премии за 
екстензификация;
г) сеитбооборот от 4 или повече 
години, включващ бобови култури;
д) затревени площи върху 
обработваема земя с детелина или 
други бобови растения като част от 
стратегията за протеиновите 
култури;
е) създаване на дългосрочни площи с 
билки, тревни слоеве с много видове, 
смеси от трева, тревни растения, 
включително бобови растения;
ж) палудикултура като 
нискоинтензивна паша на влажните 
зони в полза на биологичното 
разнообразие и климата;
з) агро-лесовъдство;
и) интегрирано управление на 
вредителите съгласно 8-те принципа 
на ИУВ, посочени в приложение III 
към Директива 2009/128/ЕО относно 
устойчивата употреба на пестициди;
й) индивидуални агроекологични 
техники;
й) земеделие с „минимална обработка 
на почвата“ без използване на 
пестициди;
к) установяване на елементи с висока 
степен на биологично разнообразие с 
цел повишаване на устойчивостта и 
производителността.
3. Селскостопанските практики, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
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член:
a) надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
установени съгласно глава 1, раздел 2 
от настоящия дял;
б) надхвърлят минималните 
изисквания за хуманно отношение 
към животните и използване на 
торове и на продукти за растителна 
защита, както и други задължителни 
изисквания, установени в правото на 
Съюза;
в) надхвърлят условията, установени 
за поддръжката на земеделските 
площи в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква а);
г) са различни от или допълващи 
задълженията, за които са 
отпуснати плащания съгласно 
член 65.
4. Комисията, в срок до ... [два месеца 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент], приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 138 за допълване на настоящия 
регламент чрез изготвяне на списък с 
основани на изпълнението критерии, 
на които трябва да отговарят 
селскостопанските практики, 
благоприятстващи климата и 
околната среда, в съответствие с 
целите, определени в член 6, параграф 
1, букви г), д) и е), и в съответствие с 
постигането на целите на Зеления 
пакт.
5. Комисията, в срок до [четири 
месеца след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент], приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 138 за допълване на настоящия 
регламент с каталог на Съюза на 
практиките, които могат да 
отговарят на условията за плащания 
по схеми за климата и околната среда 
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съгласно член 28.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/914

Изменение 914
Петрос Кокалис
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 28 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28б
Национални списъци на практиките, 

допустими за схеми за климата и 
околната среда

1. Държавите членки, в 
сътрудничество с националните, 
регионалните и местните 
заинтересовани страни, изготвят 
национални списъци с практики, 
допустими за схемите за климата и 
околната среда, посочени в член 28, 
като могат да се ползват от 
примерите в каталога на Съюза, 
посочен в член 28а, или да установят 
допълнителни практики, които 
отговарят на условията по член 28а, 
като вземат предвид своите 
специфични национални или 
регионални потребности в 
съответствие с член 96.
2. Националните списъци се състоят 
от видове мерки, различни от 
обхванатите от член 65, или от 
мерки от едно и също естество, но с 
различна степен на амбициозност.
3. Държавите членки включват в 
тези списъци на екосхемите най-
малко използването на 
селскостопански инструмент за 
устойчиво управление на 
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хранителните вещества и 
намаляване на суровините и когато е 
приложимо, защита на влажните 
зони и подходящо поддържане на 
торфищата. Районите, определени 
съгласно директиви 92/43/ЕИО или 
2009/147/ЕО, в които се извършват 
еквивалентни действия, 
автоматично се считат за 
допустими за участие в схемата.
4. Националните списъци се приемат 
от Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в членове 106 и 
107: Комисията предоставя 
необходимите насоки на държавите 
членки при изготвянето на 
националните списъци, в координация 
с мрежите на ЕС и националните 
мрежи по ОСП, предвидени в член 113, 
за да се улесни обменът на най-добри 
практики, да се подобри базата от 
знания и да се намерят решения. При 
оценяването на националните 
списъци Комисията взема предвид по-
специално структурата, вероятната 
ефективност, внедряването, 
наличието на алтернативи и приноса 
на схемите за специфичните цели, 
посочени в член 28а. Оценките се 
правят публично достояние и в случай 
на оценки за недостатъчност или 
отрицателни оценки държавите 
членки предлагат изменени 
национални списъци и схеми в 
съответствие с процедурата, 
посочена в членове 106 и 107.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/915

Изменение 915
Манюел Бомпар
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 28 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28в
Схеми за хуманно отношение към 

животните
1. Държавите членки създават и 
предоставят подпомагане за 
доброволните схеми за хуманно 
отношение към животните съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП. 
Тези схеми се стремят да допринесат 
за постигане на целите за хуманно 
отношение към животните, 
определени в член 6, параграф 1, буква 
и).
2. Държавите членки подпомагат в 
рамките на този вид интервенция 
активни земеделски стопани или 
групи земеделски стопани, които се 
ангажират да спазват, поддържат и 
насърчават селскостопански 
практики и системи, 
благоприятстващи хуманното 
отношение към животните. 
Стопанствата за интензивно 
животновъдство не са допустими за 
схеми за хуманно отношение към 
животните.
3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 
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най-късно два месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент, за да 
допълни настоящия регламент чрез 
изготвяне на списък на Съюза на 
селскостопанските практики, 
благоприятстващи хуманното 
отношение към животните, като 
взема предвид условията, посочени в 
параграф 4 от настоящия член. 
Държавите членки изготвят 
допълващи национални списъци на 
селскостопанските практики, които 
са благоприятни за хуманното 
отношение към животните, като 
избират от списъка на Съюза, 
посочен в първата алинея. 
Държавите членки отдават 
приоритет на схеми, които 
предоставят съпътстващи ползи с 
целите за климата и околната среда 
и наблягат на интегрирания подход. 
Комисията предоставя необходимите 
насоки на държавите членки при 
изготвянето на националните 
списъци, в сътрудничество с 
европейските и националните мрежи 
по общата селскостопанска 
политика, посочени в член 113, с цел 
улесняване на обмена на най-добри 
практики, подобряване на базата от 
знания и на решенията с оглед 
постигане на специфичната цел за 
хуманно отношение към животните, 
посочена в член 6, параграф 1, буква и). 
Отделя се специално внимание на 
потенциалното възпроизвеждане на 
мерки и схеми, съобразени със 
специфичните местни, регионални 
или национални и/или екологични 
условия или ограничения. В надлежно 
обосновани случаи допълнителни 
схеми, които не са от списъка на 
Съюза, могат да бъдат включени в 
националните списъци с одобрението 
на Комисията в съответствие с 
процедурата, предвидена в членове 106 
и 107. При изготвянето на списъците 
Комисията и държавите членки 
гарантират, че в процеса, посочен в 
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дял V, глава III, списъците се 
изготвят със съвместното участие 
на органите, отговарящи за селското 
стопанство, ветеринарните органи и 
органите за околната среда, в 
консултация с експерти. Веднъж (два 
пъти) годишно Комисията оценява 
националните списъци, като взема 
предвид необходимата ефективност, 
наличието на алтернативи и приноса 
на схемите за специфичните цели за 
хуманно отношение към животните, 
посочени в член 6, параграф 1, буква 
и). Оценките се правят публично 
достояние и в случаи на оценки за 
недостатъчност или отрицателни 
оценки държавите членки предлагат 
изменени национални списъци и схеми 
в съответствие с процедурата, 
посочена в член 107.
4. Тези практики се разработват 
така, че да отговарят на 
специфичните цели за хуманно 
отношение към животните, 
посочени в член 6, параграф 1, буква 
и). Практиките се разработват при 
надлежно отчитане на Регламента 
на ЕС за таксономията и се 
гарантира, че преследването на целта 
за хуманно отношение към 
животните не застрашава 
постигането на специфичните цели 
по член 6, параграф 1, букви г), д) и е).
5. В рамките на този вид 
интервенции държавите членки 
предоставят само плащания, 
покриващи задължения, които: a) 
надхвърлят значително 
минималните изисквания за хуманно 
отношение към животните, както и 
други задължителни изисквания, 
установени в националното право и в 
правото на Съюза; б) надхвърлят 
съответните законоустановени 
изисквания за управление и 
стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние, установени 
съгласно глава 1, раздел 2 от 
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настоящия дял и приложение III; в) 
надхвърлят условията, установени за 
поддръжката на земеделските площи 
в съответствие с член 4, параграф 1, 
буква а); г) са различни от 
задълженията, за които са 
предоставени плащания съгласно 
член 65, или ги допълват.
6. Подпомагането за схеми за хуманно 
отношение към животните е под 
формата на годишно плащане за 
стопанство, което може да се състои 
от еднократна сума или други 
опростени варианти за разходите, 
посочени в член 77. То се предоставя 
като плащания, които допълват 
основното подпомагане на доходите, 
установено в подраздел 2 от 
настоящия раздел. Равнището на 
плащанията варира в зависимост от 
степента на амбициозност на всяка 
интервенция или набор от 
интервенции, като надхвърля 
минималните изисквания за хуманно 
отношение към животните, както и 
други задължителни изисквания, 
установени в националното право и в 
правото на Съюза. Когато държавите 
членки са в състояние да потвърдят, 
в съответствие с процедурата, 
установена в член 99, високо равнище 
на амбиция в своите интервенции, 
плащанията могат да надвишават 
обикновеното компенсиране на 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, за да се 
предложи ефективен стимул за 
участие.
7. Държавите членки изключват 
схемите за хуманно отношение към 
животните от евентуално 
намаляване на плащанията, както е 
посочено в член 15.
8. Държавите членки гарантират, че 
интервенциите съгласно настоящия 
член са съгласувани с тези, 
предоставени съгласно член 65.
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9. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
допълване на настоящия регламент с 
допълнителни правила относно 
схемите за хуманно отношение към 
животните.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/916

Изменение 916
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 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите е под формата 
на годишно плащане за хектар или 
животно.

3. Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите е под формата 
на годишно плащане за хектар или 
животно, което може да бъде 
ограничено от държавите членки, за 
да се осигури по-добро разпределяне на 
подпомагането.

Or. en


