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ПОПРАВКИ
към доклада

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да 
бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 

(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Естер Еранс Гарсия
A8-0200/2019

Изменение 53 да се чете, както следва:

Изменение 53

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) За да се гарантира, че 
установяването на целевите 
стойности от държавите членки и 
разработването на интервенции е 
целесъобразно и допринася 
максимално за постигането на 

(57) Важно е също 
стратегическите планове по ОСП да 
могат да отразяват адекватно 
промените в условията на държавите 
членки, структурите (вътрешни и 
външни) и пазарната ситуация и 
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целите на ОСП, е необходимо 
стратегията на стратегическите 
планове по ОСП да бъде основана на 
предварителен анализ на местните 
условия и на оценка на 
потребностите във връзка с целите 
на ОСП. 

следователно те да могат да бъдат 
адаптирани с течение на времето, за 
да ги отразят.

Изменение 302 да се чете, както следва:

Изменение 302

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците и/или техните асоциации 
могат да създадат оперативен фонд. 
Фондът се финансира от:

1. Организациите на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците и/или техните асоциации 
могат да създадат оперативен фонд, 
предназначен изключително за 
финансиране на оперативни 
програми, одобрени от държавите 
членки. Фондът се финансира от вноски 
на самата организация на 
производителите или асоциация на 
организациите на производителите 
и/или техните членове и с 
финансовата помощ, предвидена в 
член 46.

Изменение 547 да се чете, както следва:

Изменение 547

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. От сумите, определени в 
параграф 4а от настоящия член, най-
малко 5% от сумите, определени в 
приложение VII, са запазват за 
подпомагане на 
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преразпределителното плащане, 
посочено в член 26.

Изменение 706 да се чете, както следва:

Изменение 706

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощията да приема 
делегирани актове, посочени в 
членове 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 
41, 50,78, 81, 104 и 141, се предоставят 
на Комисията за срок от седем години, 
считано от датата на влизането в сила 
на настоящия регламент. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
седемгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

2. Правомощията да приема 
делегирани актове, посочени в членове 
4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 
81, 83, 94, 110, 120 и 141 се предоставят 
на Комисията за неопределен период 
от време, считано от датата на влизане 
в сила на настоящия регламент.

Изменение 715 да се чете, както следва:

Изменение 715

Предложение за регламент
Член 141 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 141а
Доклади

До 31 декември 2025 г. Европейската 
комисия представя доклад за 
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въздействието на ОСП върху 
островните региони, различни от 
посочените в член 135. Този доклад е 
придружен от предложения за 
адаптиране на стратегическите 
планове, за да се вземат предвид 
особеностите на тези зони и да се 
подобрят очакваните резултати в 
съответствие с целите, предвидени в 
член 6, параграф 1.

Последният ред на таблицата в изменение 716 да се чете, както следва:

Текст, предложен от Комисията

* Данни за повечето показатели за 
въздействието вече се събират чрез 
други канали (европейските 
статистически данни, JRC, ЕАОС…) и се 
използват в рамките на други 
законодателни актове на ЕС или ЦУР. 
Честотата на събиране на данните не 
винаги е на годишна основа и е възможно 
да има забавяне от 2/3 години. ** 
Директивата относно устойчивата 
употреба на пестициди

* Приблизителни данни за 
резултатите. Данни, съобщавани 
ежегодно от държавите членки с 
цел мониторинг на напредъка към 
целевите стойности, които са те 
са заложили в плановете по ОСП.

* Данни, съобщавани ежегодно за 
техните декларирани разходи.

**Подпомагането за 
оперативните групи в рамките на 
ЕИП попада в обхвата на 
разпоредбите относно 
сътрудничеството.

Изменение

* Данни за повечето показатели за 
въздействието вече се събират чрез 
други канали (европейските 
статистически данни, JRC, ЕАОС…) и се 
използват в рамките на други 
законодателни актове на ЕС или ЦУР. 
Честотата на събиране на данните не 
винаги е на годишна основа и е възможно 
да има забавяне от 2/3 години. *ª 
Индексът за опрашителите ще бъде 
приложен след определяне на 
методологията за тях от 
Европейската комисия ** Директивата 
относно устойчивата употреба на 
пестициди

* Приблизителни данни за 
резултатите. Данни, съобщавани 
ежегодно от държавите членки с 
цел мониторинг на напредъка към 
целевите стойности, които са те 
са заложили в плановете по ОСП.

* Данни, съобщавани ежегодно за 
техните декларирани разходи.

**Подпомагането за 
оперативните групи в рамките на 
ЕИП попада в обхвата на 
разпоредбите относно 
сътрудничеството.

(Отнася се до текстовете на всички езици. Поправката в изменение 302 не се отнася 
до текста на IT. Поправката в изменение 715 не се отнася до текстовете на CS, DE, 
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EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK и SV.)


