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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0393),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C8-0247/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони и становищата на комисията по развитие, комисията по бюджети, 
комисията по бюджетен контрол, и на комисията по регионално развитие 
(A8-0000/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Разпоредбите на Регламент (ЕС, 
Евратом) …/… на Европейския 
парламент и на Съвета [новия 
Финансов регламент]12, и по-
специално тези, с които се урежда 
споделеното управление с държавите 
членки, функцията на акредитираните 
органи и бюджетните принципи, следва 
да се прилагат по отношение на 
интервенциите и мерките, определени в 
настоящия регламент.

(5) Разпоредбите на Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския 
парламент и на Съвета12, и по-
специално тези, с които се урежда 
споделеното управление с държавите 
членки, функцията на акредитираните 
органи и бюджетните принципи, следва 
да се прилагат по отношение на 
интервенциите и мерките, определени в 
настоящия регламент.

__________________ __________________

12 Регламент (ЕС, Евратом) № [новия 
Финансов регламент].

12 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юли 2018 г. за финансовите 
правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) 
№ 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) 
№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) 
№ 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) 
№ 283/2014 и на Решение 
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
(ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1). 

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Разпоредбите на Регламент 
(ЕС) …/… [Регламент за 
общоприложимите разпоредби1], 
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следва да се прилагат mutatis mutandis 
по отношение на интервенциите и 
мерките, определени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) „показател за крайните 
продукти“ означава показател за 
крайните продукти съгласно 
определението в член 2, точка 12 от 
Регламент (ЕС).../... [Регламент за 
общоприложимите разпоредби].

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) „показател за резултатите“ 
означава показател за резултатите 
съгласно определението в член 2, 
точка 13 от Регламент (ЕС).../... 
[Регламент за общоприложимите 
разпоредби].

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) „сериозен недостатък“ 
означава сериозен недостатък 
съгласно определението в член 2, 
точка 30 от Регламент (ЕС).../... 
[Регламент за общоприложимите 
разпоредби].

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) „междинно звено“ означава 
междинно звено съгласно 
определението в член 2, точка 7 от 
Регламент (ЕС).../... [Регламент за 
общоприложимите разпоредби].

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) „план за действие“ означава 
план за действие в съответствие с 
член 39, параграф 1 и член 40, 
параграф 1.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a

Информационни мерки

1. Предоставянето на 
информация, финансирано съгласно 
член 7, буква д), има за цел по-
специално да помогне за 
разясняването, изпълнението и 
развитието на ОСП и да повиши 
обществената осведоменост относно 
съдържанието и целите ѝ, да 
възстанови потребителското доверие 
след кризисни ситуации посредством 
информационни кампании, да 
информира земеделските стопани и 
други участници, действащи в 
селските райони и да поощрява 
европейския модел на селско 
стопанство, както и да помага на 
гражданите да го разберат. По този 
начин се осигурява последователна, 
обективна и пълна информация както 
в границите на Съюза, така и извън 
него.

2 Мерките, посочени в параграф 
1, могат да се състоят от:

a) годишни работни програми или 
други специфични мерки, представени 
от трети страни;

б) дейности, осъществявани по 
инициатива на Комисията. 
Изключват се мерките, които се 
изискват от закона, или мерките, 
които вече се финансират от други 
дейности на Съюза. 

При провеждането на дейностите, 
посочени в първа алинея, буква б), 
Комисията може да бъде подпомагана 
от външни експерти. Мерките, 
посочени в първа алинея, трябва също 
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така да допринасят за осигуряване на 
насочената към предприятията 
комуникация относно политическите 
приоритети на Съюза, доколкото 
тези приоритети са свързани с 
общите цели на настоящия 
регламент.

3. Веднъж годишно Комисията 
публикува покана за представяне на 
предложения в съответствие с 
условията, установени във 
Финансовия регламент.

4. Посоченият в член 101, 
параграф 1 комитет трябва да бъда 
уведомен за мерките, които са 
предвидени и предприети съгласно 
настоящия член.

5. На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Член 44 се премества след член 6 като нов член в тази глава; няма промени в 
съдържанието

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки един от фондовете може да 
финансира директно и по инициатива на 
Комисията или от нейно име дейностите 
за подготовка, мониторинг, 
административна и техническа 
подкрепа, както и за оценка, одит и 
инспекции, необходими за прилагането 
на ОСП. По-специално те включват:

Всеки един от фондовете може да 
финансира директно и по инициатива на 
Комисията или от нейно име дейностите 
за подготовка, мониторинг, 
административна и техническа 
подкрепа, както и за оценка, одит и 
инспекции, необходими за прилагането 
на ОСП. Участието на ЕЗФРСР, 
посочено в член 86, параграф 3 от 
Регламент (ЕС).../... [Регламента за 
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стратегическите планове по ОСП], 
взема предвид увеличаването на 
изграждането на административния 
капацитет по отношение на новите 
системи за управление и контрол в 
държавата членка. По-специално те 
включват:

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Формулировката от този член се премества наполовина към член 9а (нов) и 
наполовина към член 10а (нов).

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a

Компетентен орган

1. Държавите членки определят 
на министерско равнище орган, който 
отговаря за:

a) издаването, подновяването и 
оттеглянето на акредитацията на 
разплащателните агенции, посочени в 
член 9a, параграф 2;

б) акредитацията на 
координиращия орган, посочен в член 
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10a;

в) определянето на 
сертифициращия орган, посочен в 
член 11;

г) изпълнението на задачите, 
възложени на компетентния орган по 
силата на настоящата глава.

2. С официален акт 
компетентният орган взема решение 
за издаването или, вследствие на 
преразглеждане, за оттеглянето на 
акредитацията на разплащателната 
агенция и на координиращия орган въз 
основа на разглеждането на 
критериите за акредитиране, които 
трябва да бъдат приети от 
Комисията в съответствие с член 
12a, параграф 1, буква а). 
Компетентният орган незабавно 
уведомява Комисията за направено 
акредитиране и за оттегляне на 
акредитации.

Or. en

(вж. формулировката (изменена) на предишния член 9.)

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се

Компетентен орган

1. Държавите членки определят 
на министерско равнище орган, който 
отговаря за:

a) издаването, подновяването и 
оттеглянето на акредитацията на 
разплащателните агенции, посочени в 
член 8, параграф 2;

б) акредитацията на 
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координиращия орган, посочен в член 
8, параграф 4;

в) определянето на 
сертифициращия орган, посочен в 
член 11;

г) изпълнението на задачите, 
възложени на компетентния орган по 
силата на настоящата глава.

2. С официален акт 
компетентният орган взема решение 
за издаването или, вследствие на 
преразглеждане, за оттеглянето на 
акредитацията на разплащателната 
агенция и на координиращия орган въз 
основа на разглеждането на 
критериите за акредитиране, които 
трябва да бъдат приети от 
Комисията в съответствие с член 10, 
параграф 1, буква а). Компетентният 
орган незабавно уведомява Комисията 
за направено акредитиране и за 
оттегляне на акредитации.

Or. en

(Формулировката от този член е преместена (и изменена) в нов член 8а)

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a

Разплащателни агенции

1. Разплащателните агенции са 
служби или органи на държавите 
членки, отговарящи за управлението 
и контрола на разходите, посочени в 
член 5, параграф 2 и член 6.

С изключение на извършването на 
плащания, изпълнението на тези 
задачи може да бъде делегирано.
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2. Държавите членки 
акредитират като разплащателни 
агенции служби или органи, които 
разполагат с административна 
организация и система за вътрешен 
контрол, предоставящи достатъчно 
гаранции, че плащанията са законни, 
редовни и надлежно отчетени. За 
тази цел разплащателните агенции 
отговарят на минимални условия за 
акредитиране по отношение на 
вътрешната среда, контролните 
дейности, информацията и 
комуникацията, както и 
мониторинга, определени от 
Комисията в съответствие с 
член 12а, параграф 1, буква а).

Всяка държава членка ограничава 
броя на акредитираните си 
разплащателни агенции, както 
следва:

a) до една-единствена агенция на 
национално равнище или, когато е 
приложимо, до една за регион; както 
и

б) до една-единствена агенция за 
управлението на разходите по линия 
както на ЕФГЗ, така и на ЕЗФРСР.

Когато обаче разплащателните 
агенции са установени на регионално 
равнище, държавите членки освен 
това или акредитират 
разплащателна агенция на 
национално равнище за схемите за 
подпомагане, които, поради 
естеството си, трябва да се 
управляват на национално равнище, 
или поверяват управлението на тези 
схеми на своите регионални 
разплащателни агенции.

Акредитацията на разплащателни 
агенции, които не са управлявали 
разходи по линия на ЕФГЗ или 
ЕЗФРСР в период от най-малко три 
години, се оттегля.

Държавите членки не определят нови 
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допълнителни разплащателни 
агенции след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

3. За целите на член 63, 
параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/… [новия Финансов 
регламент] („Финансовия 
регламент“) лицето, отговарящо за 
акредитираната разплащателна 
агенция, изготвя и предоставя на 
Комисията до 15 февруари на 
годината, следваща съответната 
финансова година, следното:

a) годишните отчети за 
разходите, направени при изпълнение 
на поверените на неговата 
акредитирана разплащателна агенция 
задачи, съгласно предвиденото в член 
63, параграф 5, буква а) от 
Финансовия регламент, придружени 
от необходимата информация за 
уравняването на сметките съгласно 
член 51;

б) годишния доклад за 
финансовото уравняване, посочен в 
член 51, параграф 1, удостоверяващ, 
че разходът е направен в 
съответствие с член 35;

в) декларация за управлението, 
съгласно предвиденото в член 63, 
параграф 6 от Финансовия регламент, 
относно факта, че информацията е 
подходящо представена, пълна и 
точна, както е предвидено в член 63, 
параграф 6, буква а) от Финансовия 
регламент,

По искане от съответната държава 
членка Комисията може по 
изключение да удължи посочения в 
първа алинея краен срок — 15 
февруари, до 1 март, както е 
предвидено в член 63, параграф 7, 
втора алинея от Финансовия 
регламент.

4. Ако определена акредитирана 
разплащателна агенция не отговаря 



PE629.392v01-00 16/63 PR\1165936BG.docx

BG

или е престанала да отговаря на един 
или повече от критериите за 
акредитиране по параграф 2, 
държавата членка по собствена 
инициатива или по искане на 
Комисията оттегля акредитацията 
ѝ, освен ако разплащателната 
агенция не направи необходимите 
промени в срок, който трябва да бъде 
определен от компетентния орган в 
зависимост от сериозността на 
проблема.

5. Разплащателните агенции 
управляват и упражняват контрол 
върху операциите, свързани с 
публична интервенция, за които те 
отговорят, и поемат цялостната 
отговорност в тази област.

Когато подпомагането се предоставя 
посредством финансов инструмент, 
изпълняван от ЕИБ или от друга 
международна финансова 
институция, в която държава членка 
е акционер, разплащателната агенция 
се основава на представения от ЕИО 
или от другата международна 
институция доклад за контрол, 
придружаващ заявлението за 
плащане.

Or. en

(Вж. формулировката (изменена) на предишния член 8.)

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се

Правомощия на Комисията

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
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актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно:

a) минималните условия за 
акредитиране на разплащателните 
агенции, посочени в член 8, 
параграф 2, и на координиращите 
органи, посочени в член 8, параграф 4;

б) задълженията на 
разплащателните агенции по 
отношение на публичната 
интервенция, както и правилата 
относно естеството на техните 
отговорности в областта на 
управлението и контрола.

2.

Комисията приема актове за 
изпълнение, с които определя правила 
за:

a) процедурите за издаване, 
оттегляне и преразглеждане на 
акредитацията на разплащателните 
агенции и координиращите органи, 
както и процедурите за надзор на 
акредитирането на 
разплащателните агенции;

б) работата и проверките, които 
стоят в основата на декларацията за 
управлението на разплащателните 
агенции, посочена в член 8, параграф 3, 
буква в);

в) функционирането на 
координиращия орган и 
предоставянето на информация на 
Комисията съгласно посоченото в 
член 8, параграф 4.

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3.

Or. en

(Формулировката от този член е преместена (и изменена) в член 12а (нов))
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a

Координиращи органи

В случаите на акредитиране на повече 
от една разплащателна агенция 
държавите членки определят 
публичен координиращ орган, като му 
възлагат следните задачи:

a) да събира информацията, 
която трябва да бъде предоставена на 
Комисията, и да изпраща тази 
информация на Комисията;

б) да предоставя годишния 
уравнителен доклад за качеството на 
изпълнението, посочен в член 52, 
параграф 1;

в) да предприема или да 
координира действия с оглед 
отстраняването на пропуски от общ 
характер и да информира Комисията 
за всяко по-нататъшно развитие; 
посредством план за действие, както 
е посочено в член 39, параграф 1, или 
член 40, параграф 1.

г) да насърчава и обезпечава 
хармонизирано прилагане на 
правилата на Съюза.

2. За целите на член 63, 
параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/… [новия Финансов 
регламент] („Финансовия 
регламент“) , се изготвя и предоставя
на Комисията до 15 февруари на 
годината, следваща съответната 
финансова година, декларацията за 
управлението, проследяваща:

a) доброто функциониране на 
въведените системи за управление, с 
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което се дават необходимите 
гаранции по отношение на крайните 
продукти, посочени в годишния 
доклад за качеството на 
изпълнението, както е предвидено в 
член 63, параграф 6, букви б) и в) от 
Финансовия регламент,

б) анализ на естеството и 
размера на установените грешки и 
слабости в системите чрез одит и 
контрол, както и предприетите или 
планираните коригиращи действия, 
както е предвидено в член 63, 
параграф 5, буква б) от Финансовия 
регламент.

За държавите членки, които нямат 
координиращ орган, задачите, 
посочени в настоящия член, се 
възлагат на компетентния орган.

Координиращият орган подлежи на 
специално акредитиране от страна 
на държавите членки по отношение 
на обработването на финансовата 
информация, посочена в първа алинея, 
буква а).

Годишният уравнителен доклад за 
качеството на изпълнението, 
предоставян от координиращия 
орган, попада в обхвата на 
становището, посочено в член 11, 
параграф 1, и при предаването му се 
придружава от декларация за 
управлението, която се отнася за 
този доклад в неговата цялост.

Or. en

(Вж. формулировката (изменена) на предишния член 8.)

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В това становище също така се посочва 
дали разглеждането поставя под 
съмнение твърденията в декларацията за 
управлението по член 8, параграф 3, 
буква в).

В това становище също така се посочва 
дали разглеждането поставя под 
съмнение твърденията в декларацията за 
управлението по член 9а, параграф 3, 
буква в).

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема актове за 
изпълнение, с които определя 
правилата относно задачите на 
сертифициращите органи, 
включително проверките, които 
трябва да се извършват, и органите, 
които подлежат на тези проверки, 
както и относно сертификатите и 
докладите, заедно с придружаващите 
ги документи, които тези органи 
трябва да изготвят.

След като компетентните органи на 
държавите членки са назначили 
сертифициращия орган, посочен в 
член 11, и уведомят Комисията за 
това , Комисията представя 
изчерпателен списък на всички 
такива органи на Европейския 
парламент, не по-късно от една 
година след... [датата на прилагане на 
настоящия регламент], и втори път 
не по-късно от четири години след 
това;

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С актовете за изпълнение също така 
се определят:

заличава се

a) одиторските принципи, на 
които се основават становищата на 
сертифициращите органи, 
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включително оценка на риска, 
вътрешни проверки и нужното 
равнище на одитни доказателства;

б) одиторските методи, които да 
се използват от сертифициращите 
органи при формулиране на 
становищата им, като се вземат 
предвид международните стандарти 
за одит.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Дял II – Глава II a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава II a

Консултантски услуги в областта на 
селското стопанство

Член 11a

Консултантски услуги в областта на 
селското стопанство

1. Държавите членки включват в 
стратегическия план по ОСП 
система за предоставяне на 
консултантски услуги за 



PE629.392v01-00 22/63 PR\1165936BG.docx

BG

земеделските стопани и останалите 
бенефициери на подпомагането по 
линия на ОСП във връзка с 
управлението на земята и 
управлението на земеделските 
стопанства („консултантски услуги в 
областта на селското стопанство“).

2. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат икономическите, 
екологичните и социалните аспекти 
и осигуряват актуална технологична 
и научна информация, разработена в 
областта на научните изследвания и 
иновациите. Те следва да бъдат част 
от взаимосвързаните услуги, 
предоставяни от консултантите в 
селското стопанство, 
изследователите, организациите на 
земеделски стопани и други 
заинтересовани лица, които 
съставляват Системите за знания и 
иновации в селското стопанство 
(AKIS).

3. Държавите членки 
гарантират, че консултациите в 
областта на селското стопанство са 
безпристрастни и че консултантите 
не са в конфликт на интереси.

4. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат поне следното:

a) всички изисквания, условия и 
задължения в областта на 
управлението, които се прилагат по 
отношение на земеделските стопани 
и останалите бенефициери, 
определени в стратегическия план по 
ОСП, включително изискванията и 
стандартите съгласно 
предварителните условия и 
условията за схеми за подпомагане, 
както и информацията относно 
финансовите инструменти и бизнес 
плановете, установени в 
стратегическия план по ОСП;



PR\1165936BG.docx 23/63 PE629.392v01-00

BG

б) Изискванията, определени от 
държавите членки за прилагането на 
Директива 2000/60/ЕО, Директива 
92/43/EИО, Директива 2009/147/ЕО, 
Директива 2008/50/ЕО, Директива 
(ЕС) 2016/2284, Регламент (ЕС) 
2016/2031, Регламент (ЕС) 2016/429, 
член 55 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета1a и Директива 
2009/128/EО;

в) земеделските практики, които 
възпрепятстват развитието на 
антимикробна резистентност, както 
е посочено в съобщението 
„Европейски план за действие „Едно 
здраве“ срещу антимикробната 
резистентност“1б;

г) управлението на риска съгласно 
посоченото в член 70 от Регламент 
(ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП];

д) подпомагането на иновациите, 
по-специално за подготовката и 
изпълнението на проекти на 
оперативните групи в рамките на 
Европейското партньорство за 
иновации за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
както е посочено в член 114;

е) развитието и улесняването на 
достъпа до цифрови технологии в 
селското стопанство и селските 
райони, както е посочено в член 102.

3. Специфични изисквания във 
връзка със системата за съвети в 
селското стопанство:

a) държавите членки гарантират 
чрез подходяща публична процедура, 
че консултантите, които работят в 
рамките на системата за съвети в 
селското стопанство, са подходящо 
квалифицирани и редовно обучавани.

б) Държавите членки 
обезпечават разделението между 
съвети и проверки. Във връзка с това 
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и без да се засяга националното право 
относно публичния достъп до 
документи, държавите членки 
гарантират, че избраните и 
определените органи, посочени в член 
12, параграф 1, не разпространяват 
лична или индивидуална информация 
или данни, получени в процеса на 
предоставяне на съвети, на лица, 
различни от бенефициера, който 
управлява съответното стопанство, 
с изключение на установени в процеса 
на работата им нередности или 
нарушения, за които съществува 
задължение, предвидено в правото на 
Съюза или в националното право, за 
уведомяване на публичен орган, по-
специално в случай на престъпления. 
Съответният национален орган 
предоставя, предимно по електронен 
път, на потенциалния бенефициер 
съответния списък на избраните и 
определените органи, както е 
посочено в член 12, параграф 1.

__________________

1a Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО 
на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 1).

1b „Европейски план за действие 
„Едно здраве“ срещу антимикробната 
резистентност (АМР)“ (COM(2017) 
339 окончателен).

Or. en

(Вж. формулировката (изменена) на член 13 от COM (2018) 0392 от 1 юни 2018 г.)

Обосновка

Член 13, Стратегически план, е): добавяне на „и улесняване на достъпа до“; 3. 
Специфични изисквания, свързани със системата за съвети в селското стопанство, 
вж. настоящия хоризонтален регламент, член 13, параграфи 1, 2 и 3; добавяне в 
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параграф 3. Специфични изисквания във връзка със системата за съвети в селското 
стопанство: държавите членки гарантират чрез подходяща публична процедура, че 
консултантите, които работят в рамките на системата за съвети в селското 
стопанство, са подходящо квалифицирани и редовно обучавани.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се

Бюджетен таван

1. Годишният таван на 
разходите по ЕФГЗ се формира от 
максималните суми, определени за 
него с Регламент (ЕС, Евратом) 
[COM(2018) 322 final].

2. В случай че в правото на Съюза 
се предвиждат намаления или 
увеличения на посочените в 
параграф 1 суми, Комисията приема 
актове за изпълнение, без да прилага 
посочената в член 101 процедура, за 
определяне на наличното нетно салдо 
за разходване по линия на ЕФГЗ на 
базата на данните, посочени в 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a

Правомощия на Комисията

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
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които настоящият регламент се 
допълва с правила относно:

a) минималните условия за 
акредитиране на разплащателните 
агенции, посочени в член 9а, 
параграф 2, и на координиращите 
органи, посочени в член 10а, 
параграф 4;

б) задълженията на 
разплащателните агенции по 
отношение на публичната 
интервенция, както и правилата 
относно естеството на техните 
отговорности в областта на 
управлението и контрола.

в) процедурите за издаване, 
оттегляне и преразглеждане на 
акредитацията на разплащателните 
агенции и координиращите органи, 
както и процедурите за надзор на 
акредитирането на 
разплащателните агенции;

г) работата и проверките, които 
стоят в основата на декларацията за 
управлението на разплащателните 
агенции, посочена в член 9, параграф 3, 
буква в);

д) функционирането на 
координиращия орган и 
предоставянето на информация на 
Комисията съгласно посоченото в 
член 10а, параграф 4.

3. Комисията приема делегирани 
актове, допълващи настоящият 
регламент, с които определя 
правилата относно задачите на 
сертифициращите органи, 
включително проверките, които 
трябва да се извършват, и органите, 
които подлежат на тези проверки, 
както и относно сертификатите и 
докладите, заедно с придружаващите 
ги документи, които тези органи 
трябва да изготвят.

В делегираните актове се посочват 
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също:

a) одиторските принципи, на 
които се основават становищата на 
сертифициращите органи, 
включително оценка на риска, 
вътрешни проверки и нужното 
равнище на одитни доказателства;

б) одиторските методи, които да 
се използват от сертифициращите 
органи при формулиране на 
становищата им, като се вземат 
предвид международните стандарти 
за одит.

Or. en

(Вж. формулировката (изменена) на предишния член 10.)

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се

Спазване на тавана

1. Когато в правото на Съюза се 
предвижда финансов таван в евро за 
селскостопанските разходи по 
отношение на държава членка, тези 
разходи се възстановяват до 
определения в евро таван, а когато се 
прилагат членове 37—40, като се 
извършат всички необходими 
корекции.

2. Средствата, разпределени на 
държавите членки за директни 
плащания, посочени в член 81 от 
Регламент (EС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
коригирани в съответствие с 
корекциите, предвидени в член 15 от 
настоящия регламент, се считат за 
финансови тавани в евро.
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Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a

Управляващ орган

1. Държавите членки посочват 
управляващ орган за стратегическите 
планове по ОСП. Държавите членки 
гарантират, че съответната 
система за управление и контрол е 
създадена по начин, който осигурява 
ясно възлагане и разделяне на 
функциите между управляващия 
орган и другите субекти. Държавите 
членки отговарят за гарантирането 
на ефективното функциониране на 
системата за целия срок на действие 
на стратегическия план по ОСП.

2. Управляващият орган отговаря 
за управлението и изпълнението на 
стратегическия план по ОСП по 
ефективен, ефикасен и правилен 
начин. По-специално, той гарантира, 
че:

a) има подходяща сигурна 
електронна система, която да 
записва, поддържа, управлява и 
докладва статистическа информация 
за плана и неговото изпълнение, 
която се изисква за целите на 
мониторинга и оценката, и по-
специално информация, която се 
изисква за наблюдаване на напредъка 
към определените цели и целеви 
стойности;

б) бенефициерите и другите 
организации, участващи в 
изпълнението на интервенциите:
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и) са информирани за 
задълженията си, произтичащи от 
отпуснатото подпомагане, и че 
поддържат или отделна счетоводна 
система, или следват подходящ 
счетоводен кодекс за всички 
трансакции, свързани с дадена 
операция;

ii) са запознати с изискванията за 
предоставяне на данни на 
управляващия орган и за отразяване 
на резултати;

в) на съответните бенефициери 
се предоставя, когато е 
целесъобразно, чрез използването на 
електронни средства, списък на 
законоустановените изисквания за 
управление и минималните 
стандарти за добро земеделско и 
екологично състояние, установени 
съгласно дял III, глава I, раздел 2 от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
които да се прилагат на ниво 
стопанство, както и ясна и точна 
информация за тях;

г) предварителната оценка, 
посочена в член 125 от Регламент 
(ЕС) [Регламента за стратегическите 
планове по ОСП], съответства на 
системата за оценка и мониторинг, 
както и e приета и внесена пред 
Комисията;

д) планът за оценка, посочен в 
член 126 от Регламент (ЕС) 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП] е наличен; 
последващата оценка, посочена в 
цитирания член, е извършена в 
сроковете, определени в настоящия 
регламент, като се гарантира, че 
тези оценки съответстват на 
системата за мониторинг и оценка и 
че те са представени на 
мониторинговия комитет, посочен в 
член 111, и Комисията;
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е) на мониторинговия комитет 
се предоставя информацията и 
документите, необходими за 
мониторинг на изпълнението на 
стратегическия план по ОСП, с оглед 
на конкретните цели и приоритети 
по него;

ж) годишният доклад за 
качеството на изпълнението се 
изготвя, заедно с обобщени таблици 
за мониторинга, и след консултация с 
мониторинговия комитет се 
предоставя на Комисията;

з) предприемат се съответните 
последващи действия по 
коментарите на Комисията по 
годишните доклади за качеството на 
изпълнението;

и) разплащателната агенция 
получава цялата необходима 
информация, по-специално за 
прилаганите процедури и всички 
извършвани проверки по 
интервенциите, подбрани за 
финансиране, преди плащанията да 
бъдат разрешени;

й) бенефициерите, финансирани 
по ЕФГЗ, различни от интервенции, 
основаващи се на площта и броя на 
животните, потвърждават 
полученото финансово подпомагане, 
включително съответното 
използване на емблемата на Съюза, в 
съответствие с правилата, 
установени от Комисията в 
съответствие с параграф 5;

к) извършва се дейност за 
популяризиране на стратегическия 
план по ОСП, включително чрез 
националната мрежа по ОСП, чрез 
информиране на потенциалните 
бенефициери, професионалните 
организации, икономическите и 
социалните партньори, 
организациите, насърчаващи 
равенство между половете, и 
заинтересованите неправителствени 
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организации, включително екологични 
организации, за възможностите, 
предоставяни по стратегическия 
план по ОСП, и за правилата за 
получаване на достъп до финансиране 
по стратегическия план по ОСП, а 
също така чрез информиране на 
бенефициерите за приноса на Съюза, а 
на широката общественост — за 
ролята на Съюза в стратегическия 
план по ОСП.

3. Държавите членки или 
управляващият орган може да 
определят една или повече междинни 
структури, включително местни 
органи, структури за регионално 
развитие или неправителствени 
организации, които да извършват 
управлението и изпълнението на 
интервенциите по стратегическия 
план по ОСП.

4. Когато част от задачите му са 
делегирани на друга структура, 
управляващият орган остава изцяло 
отговорен за ефективното и 
коректно управление и изпълнение на 
тези задачи. Управляващият орган 
гарантира въвеждането на 
подходящи разпоредби, които 
позволяват на другата структура да 
получава всички необходими данни и 
информация за изпълнението на тези 
задачи.

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], с 
които се допълва настоящият 
регламент с подробни правила 
относно прилагането на 
изискванията за информацията, 
дейността за популяризирането и 
видимостта, посочени в параграф 2, 
букви й) и к). Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 139, 
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параграф 2 от Регламент (ЕС) .../… 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].

Or. en

(Вж. формулировката (изменена) на член 110 „Управляващ орган“ от COM(2018) 392 
final - 2018/0216 (COD) от 1 юни 2018 г.)

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се

Селскостопански резерв

1. В началото на всяка година в 
ЕФГЗ се създава резерв, предназначен 
за предоставяне на допълнително 
подпомагане на сектора за целите на 
управлението или стабилизирането 
на пазара, или в случай на кризи, 
които засягат производството или 
дистрибуцията в селското 
стопанство („селскостопански 
резерв“).

Бюджетните кредити за 
селскостопанския резерв се вписват 
директно в бюджета на Съюза.

Средства от селскостопанския резерв 
се предоставят за мерки по членове 
8—21 и 219, 220 и 221 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 за годината или 
годините, за която или които се иска 
допълнителното подпомагане.

2. Сумата по селскостопанския 
резерв е най-малко 400 милиона евро 
по текущи цени в началото на всяка 
година за периода 2021—2027 г. 
Комисията може да коригира сумата 
по селскостопанския резерв през 
годината, когато това е 
целесъобразно с оглед на развитието 
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или перспективите на пазара през 
текущата или следващата година и 
като взема предвид наличните 
бюджетни кредити по линия на 
ЕФГЗ.

Чрез дерогация от член 12, параграф 2, 
буква г) от Финансовия регламент 
бюджетните кредити от 
селскостопанския резерв, за които не 
са поети задължения, се пренасят без 
ограничение във времето, за да се 
финансира селскостопанският резерв 
през следващите финансови години.

Освен това чрез дерогация от член 12, 
параграф 2, буква г) от Финансовия 
регламент цялата неизползвана сума 
по селскостопанския резерв, която е 
налична в края на 2020 година, се 
пренася за 2021 година, без да се връща 
в бюджетните редове, които 
покриват дейностите, посочени в 
член 5, параграф 2, буква в), и се 
предоставя за финансиране на 
селскостопанския резерв.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопански резерв Кризисният резерв

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в 
целия текст.)

Or. en
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В началото на всяка година в ЕФГЗ се 
създава резерв, предназначен за 
предоставяне на допълнително 
подпомагане на сектора за целите на 
управлението или стабилизирането 
на пазара, или в случай на кризи, които 
засягат производството или 
дистрибуцията в селското стопанство 
(„селскостопански резерв“).

В началото на всяка година се създава 
резерв, предназначен за предоставяне на 
допълнително подпомагане на сектора в 
случай на кризи, които засягат 
производството или дистрибуцията в 
селското стопанство („кризисен
резерв“).

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетните кредити за 
селскостопанския резерв се вписват 
директно в бюджета на Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средства от селскостопанския резерв 
се предоставят за мерки по членове 
8—21 и 219, 220 и 221 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 за годината или 
годините, за която или които се иска 
допълнителното подпомагане.

заличава се
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Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата по селскостопанския резерв е 
най-малко 400 милиона евро по текущи 
цени в началото на всяка година за 
периода 2021—2027 г. Комисията може 
да коригира сумата по 
селскостопанския резерв през 
годината, когато това е целесъобразно с 
оглед на развитието или 
перспективите на пазара през 
текущата или следващата година и 
като взема предвид наличните 
бюджетни кредити по линия на 
ЕФГЗ.

Сумата по кризисния резерв е най-
малко 400 милиона евро по текущи цени 
в началото на всяка година за периода 
2021—2027 г. Комисията може да 
коригира сумата по кризисния резерв 
през годината, когато това е 
целесъобразно, с оглед на развитието на 
кризата, като взема предвид 
наличните целеви приходи или 
възстановявания на средства във 
връзка с нередности в областта на 
селското стопанство по функция 2 
като първи и основен източник.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че посочените в първа алинея 
налични бюджетни кредити не са 
достатъчни, като крайна мярка 
може да се приложи финансова 
дисциплина за допълване на годишния 
кризисен резерв;

Or. en
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a

Мониторингов комитет

1. Държавата членка учредява 
мониторингов комитет с цел 
мониторинг на изпълнението на 
стратегическия план по ОСП 
(„мониторингов комитет“) преди 
представянето на стратегическия 
план по ОСП. Всеки мониторингов 
комитет приема свой процедурен 
правилник. Мониторинговият 
комитет заседава поне веднъж 
годишно и прави преглед на всички 
въпроси, които засягат напредъка на 
стратегическия план по ОСП при в 
постигането на целите по него. 
Държавата членка публикува 
процедурния правилник на 
мониторинговия комитет и всички 
данни и информация, предоставени 
онлайн на мониторинговия комитет.

2. Държавата членка взема 
решение относно състава на 
мониторинговия комитет и осигурява 
балансирано представителство на 
съответните публични органи и 
междинни звена, както и на 
представителите на партньорите, 
посочени в член 94, параграф 3 от 
Регламент [ЕС] [Регламента за
стратегическите планове по ОСП]. 
Всеки член на мониторинговия 
комитет има право на глас. 
Държавата членка публикува списъка 
на членовете на мониторинговия 
комитет онлайн. В работата на 
мониторинговия комитет със 
съвещателна функция участват 
представители на Комисията.

3. Мониторинговият комитет 
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разглежда по-специално:

a) напредъка в изпълнението на 
стратегическия план по ОСП и в 
постигането на междинните цели и 
на целевите стойности;

б) всякакви въпроси, които 
засягат качеството на изпълнение на 
стратегическия план по ОСП, и 
мерките за тяхното разрешаване;

в) характеристиките на 
предварителната оценка, изброени в 
член 52, параграф 3 от Регламент 
(ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], и 
стратегическия документ, посочен в 
член 53, параграф 1 от Регламент 
(ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби];

г) напредъка в извършването на 
оценките, обобщенията на оценките 
и евентуалните последващи действия 
по констатациите от тях;

д) изпълнението на действията 
за комуникация и видимост;

е) изграждането на 
административен капацитет за 
публичните органи и бенефициерите, 
когато това е приложимо.

4. Мониторинговият комитет 
дава становището си по следните 
въпроси:

ж) проект на стратегическия 
план по ОСП;

з) методологията и критериите, 
използвани за подбора на операции;

и) годишни доклади за 
качеството на изпълнението;

й) плана за оценка и неговите 
изменения;

к) предложение от управляващия 
орган за изменение на стратегическия 
план по ОСП.
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Or. en

(вж. формулировката на член 111 „Мониторингов комитет“, COM (2018) 392 final).

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 15 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Ставката на корекцията, 
определена в съответствие с 
настоящия член, се прилага само за 
директни плащания, надвишаващи 
2 000 EUR, които се отпускат на 
земеделски стопани през 
съответната календарна година.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 16 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Едновременно с представянето 
на проектобюджета за финансова 
година N, Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
изготвените от нея прогнози за 
финансови години N - 1, N и N + 1.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 7, буква б) 
Комисията предоставя тези сателитни 
данни безплатно на органите, 
компетентни за системата за 
мониторинг на площта, или на 
доставчиците на услуги, упълномощени
от тези органи да ги представляват.

В съответствие с член 7, буква б) 
Комисията предоставя тези сателитни 
данни безплатно на органите, 
компетентни за системата за 
мониторинг и контрол на площта, или 
на доставчиците на услуги, 
упълномощени от тези органи да ги 
представляват.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да възложи на 
специализирани структури да 
изпълняват задачи, свързани с техники и 
работни методи във връзка със 
системата за мониторинг на площта, 
посочена в член 64, параграф 1, буква 
в).

Комисията може да възложи на 
специализирани структури да 
изпълняват задачи, свързани с техники и 
работни методи във връзка със 
системата за мониторинг и контрол на 
площта, посочена в член 64, параграф 1, 
буква в).

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всеки стратегически план по 
ОСП се извършват междинни плащания. 
Те се изчисляват чрез прилагане на 
ставката за приноса за всеки вид 
интервенция към направените публични 
разходи за изпълнението ѝ, съгласно 
посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) 

1. За всеки стратегически план по 
ОСП се извършват междинни плащания. 
Те се изчисляват чрез прилагане на 
ставката за съфинансиране за всеки вид 
интервенция към направените публични 
разходи за изпълнението ѝ, съгласно 
посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) 



PE629.392v01-00 40/63 PR\1165936BG.docx

BG

…/…[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].

…/…[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) сумата, включена в първата 
декларация за разходите, трябва да е 
била предварително изплатена на 
финансовия инструмент и може да 
достига до 25 % от общия размер на 
приноса по стратегическия план по 
ОСП, за който са поети задължения за 
финансовите инструменти съгласно 
съответното споразумение за 
финансиране;

a) сумата, включена в първата 
декларация за разходите, трябва да е 
била предварително изплатена на 
финансовия инструмент и може да 
достига до 25% от общия размер на 
съфинансирането по стратегическия 
план по ОСП, за което са поети 
задължения за финансовите 
инструменти съгласно съответното 
споразумение за финансиране;

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са направени в съответствие с 
приложимите правила на Съюза, или

б) са направени в съответствие с 
приложимите правила на Съюза, и

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в рамките посоченото в член 52 
годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението Комисията 
установи, че разликата между 
декларираните разходи и сумите, 
съответстващи на конкретния докладван 
краен продукт, е повече от 50 % и 
държавата членка не може да представи 
надлежно обосновани причини, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

Ако в рамките посоченото в член 52 
годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението Комисията 
установи, че разликата между 
декларираните разходи и сумите, 
съответстващи на конкретния докладван
краен продукт, е повече от 50% и 
държавата членка не може да представи 
надлежно обосновани причини, 
Комисията приема актове за изпълнение 
за спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член 
30.

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на 
допълнителни правила относно 
елементите на плановете за действие и 
процедурата за изготвяне на такива 
планове. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 101, параграф 3.

За тази цел Комисията приема
делегирани актове в съответствие с 
член 100 за допълване на настоящия 
регламент чрез определяне на 
допълнителни правила относно 
елементите на плановете за действие , 
включително, по-специално, 
определяне на показателите за 
напредъка и процедурата за изготвяне 
на плановете за действие.

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на 
допълнителни правила относно 
елементите на плановете за действие и 
процедурата за изготвяне на такива 
планове. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 101, параграф 3.

Комисията може да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 за
допълване на настоящия регламент 
чрез определяне на допълнителни 
правила относно елементите на 
плановете за действие и процедурата за 
изготвяне на такива планове.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В актовете за изпълнение, с които се 
определят месечните плащания 
посочени в член 19, параграф 3, или 
междинните плащания, посочени в член 
30, се вземат предвид актовете за 
изпълнение, приети съгласно първа
алинея от настоящия параграф.

В актовете за изпълнение, с които се 
определят месечните плащания 
посочени в член 19, параграф 3, или 
междинните плащания, посочени в член 
30, се вземат предвид делегираните 
актове, приети съгласно втора алинея 
от параграф 1.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно 
интервенциите или мерките, за 

заличава се
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които държавите членки могат да 
правят авансови плащания.

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на спешност Комисията може 
да приема актове за изпълнение, 
предназначени за разрешаване на 
конкретни проблеми във връзка с 
прилагането на настоящия член. Тези 
актове за изпълнение могат да 
предвиждат дерогация от 
разпоредбите на параграф 2, но само в 
степен и за срок, за които това е 
строго необходимо.

В случай на спешност Комисията може 
да приема делегирани актове в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 100а, предназначени за 
разрешаване на конкретни проблеми във 
връзка с прилагането на настоящия 
член.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 44
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се

Информационни мерки

1. Предоставянето на 
информация, финансирано съгласно 
член 7, буква д), има за цел по-
специално да помогне за 
разясняването, изпълнението и 
развитието на ОСП и да повиши 
обществената осведоменост относно 
съдържанието и целите ѝ, да 
възстанови потребителското доверие 
след кризисни ситуации посредством 
информационни кампании, да 
информира земеделските стопани и 
други участници, действащи в 
селските райони и да поощрява 
европейския модел на селско 
стопанство, както и да помага на 
гражданите да го разберат.

По този начин се осигурява 
последователна, обективна и пълна 
информация както в границите на 
Съюза, така и извън него.

2. Мерките, посочени в параграф 
1, могат да се състоят от:

a) годишни работни програми или 
други специфични мерки, представени 
от трети страни;

б) дейности, осъществявани по 
инициатива на Комисията.

Изключват се мерките, които се 
изискват от закона, или мерките, 
които вече се финансират от други 
дейности на Съюза.

При провеждането на дейностите, 
посочени в първа алинея, буква б), 
Комисията може да бъде подпомагана 
от външни експерти.

Мерките, посочени в първа алинея, 
трябва също така да допринасят за 
осигуряване на насочената към 
предприятията комуникация относно 
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политическите приоритети на 
Съюза, доколкото тези приоритети 
са свързани с общите цели на 
настоящия регламент.

3. Веднъж годишно Комисията 
публикува покана за представяне на 
предложения в съответствие с 
условията, установени във 
Финансовия регламент.

4. Посоченият в член 101, 
параграф 1 комитет трябва да бъда 
уведомен за мерките, които са 
предвидени и предприети съгласно 
настоящия член.

5. На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Премества се в член 6а (нов) — без промени в съдържанието

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дали работата на 
сертифициращия орган се извършва в 
съответствие с член 11 и за целите на
раздел 2 от настоящата глава;

в) дали работата на 
сертифициращия орган се извършва в 
съответствие с член 11 и  раздел 2 от 
настоящата глава;

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема актове за изпълнение
за определяне на правила относно 
уравняването на сметките, предвидено в 
параграф 1, по отношение на мерките, 
които трябва да се вземат във връзка с 
приемането на актовете за изпълнение, 
посочени в параграф 1, втора алинея, и 
тяхното прилагане, включително обмена 
на информация между Комисията и 
държавите членки и сроковете, които 
трябва да се спазват.

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 100 за допълване 
на настоящия регламент за 
определяне на правила относно 
уравняването на сметките, предвидено в 
параграф 1, по отношение на мерките, 
които трябва да се вземат във връзка с 
приемането на актовете за изпълнение, 
посочени в параграф 1, втора алинея, и 
тяхното прилагане, включително обмена 
на информация между Комисията и 
държавите членки и сроковете, които 
трябва да се спазват.

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 52 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението

Шестмесечно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в 
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целия текст.)

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2. Комисията информира 
съответната държава членка за 
намерението си и ѝ дава възможност 
да представи коментарите си в срок 
от най-малко 30 дни, преди да 
представи проекта на акта за 
изпълнение в съответствие с член 3, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно 
обосновките от съответната 
държава членки и методологията и 
критериите, прилагани при 
намаляването на суми.

заличава се

Or. en
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема актове за изпълнение
за определяне на правила относно 
мерките, които трябва да се вземат във 
връзка с приемането на актовете за 
изпълнение, посочени в параграф 1, и 
тяхното прилагане, включително обмена 
на информация между Комисията и 
държавите членки, както и процедурата 
и сроковете, които трябва да се 
спазват.

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 100 за допълване 
на настоящия регламент за 
определяне на правила относно мерките, 
които трябва да се вземат във връзка с 
приемането на актовете за изпълнение, 
посочени в параграф 1, и тяхното 
прилагане, включително обмена на 
информация между Комисията и 
държавите членки, както и процедурата 
и сроковете.

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява размера на 
подлежащите на изключване суми въз 

2. Комисията оценява подлежащите 
на изключване суми въз основа на 
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основа на сериозността на 
констатираните недостатъци.

сериозността на отчетеното 
несъответствие. При оценката 
надлежно се вземат предвид 
естеството на нарушението и 
причинената на Съюза финансова 
вреда. Тя основава изключването на 
установяване на сумите, които са 
били неправомерно изразходвани.

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема актове за 
изпълнение, с които установява правила 
по отношение на мерките, които трябва 
да се вземат във връзка с приемането на 
посочения в параграф 1 акт за 
изпълнение и неговото прилагане, 
включително относно обмена на 
информация между Комисията и 
държавите членки и сроковете, които 
трябва да се спазват, както и 
помирителната процедура, предвидена в 
параграф 3, включително учредяването 
на помирителния орган и определянето 
на задачите, състава и правилника за 
дейността му.

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 100 за допълване 
на настоящия регламент, с които 
установява правила по отношение на 
мерките, които трябва да се вземат във 
връзка с приемането на посочения в 
параграф 1 акт за изпълнение и неговото 
прилагане, включително относно 
обмена на информация между 
Комисията и държавите членки и 
сроковете, които трябва да се спазват, 
както и помирителната процедура, 
предвидена в параграф 3, включително 
учредяването на помирителния орган и 
определянето на задачите, състава и 
правилника за дейността му. 

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат заличава се



PE629.392v01-00 50/63 PR\1165936BG.docx

BG

в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
необходимото равнище на проверки с 
цел успешно управление на рисковете.

Държавите членки гарантират 
необходимото равнище на проверки с 
цел успешно управление на рисковете. 
Отговорният орган прави извадка за 
проверка от всички заявители като 
включва, където е уместно, 
произволно избрана част, за да получи 
представителен процент на 
грешките, и основана на риска част, 
която се насочва към областите, 
където рискът от грешки е най-
голям.

Or. en

Обосновка

Текст от действащия хоризонтален регламент, член 59, параграф 2.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 61 заличава се

Съвместимост на интервенциите за 
целите на проверките в лозаро-

винарския сектор

За целите на прилагането на 
интервенции в лозаро-винарския 
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сектор, както е посочено в Регламент 
(ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
държавите членки гарантират, че 
административните и контролните 
процедури, прилагани към тези 
интервенции, са съвместими с 
интегрираната система, посочена в 
глава ІІ от настоящия дял, по 
отношение на следните елементи:

a) системите за идентификация 
на земеделските парцели;

б) проверките.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до основаващите се 
на площта интервенции, посочени в 
член 63, параграф 2 и прилагани в 
рамките на националните стратегически 
планове по ОСП, държавите членки 
изискват подаването на 
геопространствено заявление, 
възможността за което се осигурява
от компетентния орган.

1. Що се отнася до основаващите се 
на площта интервенции, посочени в 
член 63, параграф 2 и прилагани в 
рамките на националните стратегически 
планове по ОСП, държавите членки 
изискват подаването на заявление, 
посредством използването на 
формуляр, предоставен от 
компетентния орган в 
геопространственото им заявление.

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки създават система за Държавите членки създават система за 
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контрол и санкции във връзка с 
подпомагането, както е посочено в 
член 63.

контрол и санкции във връзка с 
подпомагането, както е посочено в 
член 63. Чрез разплащателните 
агенции или упълномощените да 
действат от тяхно име органи 
държавите членки извършват 
административни проверки на 
заявлението за помощ, за да проверят 
дали то отговаря на условията за 
предоставяне на помощ. Тези 
проверки се допълват от проверки на 
място.

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграфи 1 и 5 от член 57 се 
прилагат mutatis mutandis.

заличава се

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква a – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) формата, съдържанието и 
практическите аспекти за предаването 
или предоставянето на разположение на 
Комисията на:

a) формата и практическите аспекти 
за предаването или предоставянето на 
разположение на Комисията на:

Or. en
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Изменение 65

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) основните характеристики и 
правила относно посочените в 
членове 67 и 68 системи за 
геопространствени заявления и 
системи за мониторинг на площта.

б) На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 за 
допълнение на настоящия регламент 
чрез определяне на правила за 
съдържанието за предаването или 
предоставянето на разположение на 
Комисията на:

Or. en

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) докладите за оценка на 
качеството на системата за 
идентификация на земеделските 
парцели, на системата за 
геопространствени заявления и на 
системата за мониторинг на 
площта;

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б – подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) коригиращите действия, които 
да се предприемат от държавите 
членки, както е посочено в членове 66, 
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67 и 68;

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б – подточка iii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) основните характеристики и 
правила относно посочените в 
членове 67 и 68 системи за 
геопространствени заявления и 
системи за мониторинг на площта.

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 101, с 

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
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които изменя праговете, посочени в 
първа алинея.

които изменя праговете, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в зависимост от съответните 
изисквания, стандарти, актове или 
области във на прилагане на 
предварителни условия държавите 
членки могат да решат да използват 
проверките, извършени съгласно 
системите за контрол, приложими към 
съответното изискване, стандарт, акт 
или област на прилагане на 
предварителни условия, ако 
ефективността на тези проверки е поне 
равностойна на тази на проверките на 
място, посочени в буква а);

б) в зависимост от съответните 
изисквания, стандарти, актове или 
области във на прилагане на 
предварителни условия държавите 
членки могат да решат да използват 
проверките, извършени съгласно 
системите за контрол, приложими към 
съответното изискване, стандарт, акт 
или област на прилагане на 
предварителни условия, ако 
ефективността на тези проверки е поне 
равностойна на тази на проверките на 
място, посочени в буква а); както и

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правят контролна извадка за 
проверките, посочени в буква а), 
които трябва да се извършват всяка 
година, въз основа на анализ на риска, 
като включат случаен елемент и се 
уверят, че контролната извадка 
обхваща най-малко 1 % от 
бенефициерите, получаващи 
подпомагането, предвидено в дял III, 
глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) 

заличава се
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№.../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

Or. en

Обосновка

Член 84, параграф 3, буква г) става параграф 84.4 (нов) с промяна  „държавите членки 
... правят“ 

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки правят 
контролна извадка за проверките, 
посочени в параграф 3, буква а), които 
трябва да се извършват всяка година, 
въз основа на анализ на риска, като 
включат случаен елемент и се уверят, 
че контролната извадка обхваща най-
малко 1 % от бенефициерите, 
получаващи подпомагането, 
предвидено в дял III, глава 1, раздел 2 
от Регламент (ЕС) №.../... 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].

Or. en

Обосновка

Член 84, параграф 3, буква г) става параграф 84.3а (нов) с промяна  „държавите 
членки ... правят“

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да 
освободят бенефициерите от 
административни санкции, когато 
размерът на получената помощ за 
една година е равен на или по-малък 
от 1 250 EUR и когато площта, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, е по-малка от 10 ha.

Or. en

Обосновка

3а. трябва да стане 4 (нов)

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на повторно неспазване 
на правилата процентът на намаляване е 
по-висок от този, прилаган в случай на 
неспазване поради небрежност, 
санкционирано за първи път.

3. В случай на повторно неспазване 
на правилата, процентът на намаляване 
е 10% от общия размер на 
плащанията, посочени в параграф 1 
от настоящия член.

Or. en

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай на умишлено 
неспазване процентът е по-висок от 
този, прилаган в случай на повторно 
неспазване съгласно параграф 3 и може 
да се стигне до цялостно изключване от 
плащания, което да се прилага в 

4. В случай на умишлено 
неспазване процентът е поне 15% от 
общия размер на плащанията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, и може да се стигне до цялостно 
изключване от плащания, което да се 
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продължение на една или повече 
календарни години.

прилага в продължение на една или 
повече календарни години.

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) декларацията за управлението и 
годишните отчети на разплащателните 
агенции;

ii) декларацията за управлението и 
годишните счетоводни отчети на 
разплащателните агенции, както е 
посочено в член 10а, както и 
резултатите от всички налични 
проведени одити и проверки;

Or. en

(в предложението на Комисията, позоваване на член 8 — Координиращи органи; в 
новата структура на ръководните органи препратка към новия член 10а.)

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не публикуват 
информацията, посочена в член 44, 
параграф 3, букви а) и б) от Регламент 
(ЕС) …/…[Регламента за 
общоприложимите разпоредби], ако 
подпомагането, получено от даден 
бенефициер за една година, е равно на 
или по-малко от 1250 EUR.

Държавите членки не публикуват 
информацията, посочена в член 44, 
параграф 3, букви а) и б) от Регламент 
(ЕС) …/…[Регламента за 
общоприложимите разпоредби], ако 
подпомагането, получено от даден 
бенефициер за една година, е равно на 
или по-малко от 1250 EUR и когато 
площта, отговаряща на условията за 
подпомагане, е по-малка от 10 ha.

Or. en
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Изменение 79

Предложение за регламент
Член 100 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100a

Процедура по спешност

1. Делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член, влизат в 
сила незабавно и се прилагат, докато 
не бъдат представени възражения в 
съответствие с параграф 2. В 
нотификацията относно делегирания 
акт до Европейския парламент и 
Съвета се посочват причините за 
използването на процедурата по 
спешност.

2. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в съответствие с 
процедурата, посочена в член 100, 
параграф 6. В такъв случай 
Комисията отменя акта незабавно 
след нотифицирането за решението 
на Европейския парламент или на 
Съвета, с което се представят 
възражения.

Or. en

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 103

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103 заличава се

Преходни мерки

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 101, с 
които настоящият регламент се 
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допълва с дерогации от правилата, 
предвидени в настоящия регламент, и 
допълнения към тези правила, когато 
това е необходимо.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 1-ви юни 2018 г. Европейската комисия прие пакета от три законодателни 
предложения за реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 
2021—2027 г., включително правилата относно „финансирането, управлението и 
мониторинга“ в Регламент (ЕС) № 393/2018. Този обширен законодателен пакет беше 
първоначално предвиден за края на 2017 г. Възникналото забавяне налага ограничен 
срок, който съвпада с края на мандата както на Европейския парламент, така и на 
Комисията, и по този начин затруднява приемането му от съзаконодателя. 

Забавянето се дължи също така на закъснялото предложение за многогодишната 
финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. (МФР) от май 2018 г. (COM (2018) 
321), което определя финансовия пакет за бъдещата ОСП. Разпределените средства за 
ОСП възлизат на 365 006 милиона евро за ЕС-27 (под формата на бюджетни кредити за 
поети задължения), което представлява намаление с около 5%. Средствата за 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 286,2 млрд. евро, 
което представлява намаление с -1,1%, докато за Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) сумата от 78,8 млрд. евро представлява 
намаление от -15,3%, отново в сравнение с базовите параметри. Ако обаче в процеса на 
приемане се направят допълнителни съществени промени в предложените бюджетни 
тавани, може да се наложи преразглеждане на позицията на Парламента, поради което в 
крайна сметка окончателното решение относно реформата на ОСП е обвързано с 
окончателното споразумение по МФР.   

Цялостната структура на пакета за ОСП включва три доклада: Регламентът относно 
финансирането и управлението, Регламентът за стратегическите планове по ОСП, 
обединяващ в един общ регламент двата понастоящем отделни регламенти относно 
директните плащания и развитието на селските райони, и Регламента относно единната
обща организация на пазара (ООП). Поради значителното припокриване 
стратегическите планове и регламента относно финансирането и управлението трябва 
да се четат и гласуват заедно.
  
Що се отнася до фактологичната основа, оценката на въздействието на ЕК до голяма 
степен не успява да осигури необходимото, напр. по отношение на основния въпрос за 
опростяването, където не се предоставя подробна количествена оценка на намаляването 
на административната тежест — в действителност тя се прехвърля от ЕК към 
държавите членки. Междувременно извършеният от Европейската сметна палата 
анализ на резултатите от текущата ОСП показва, че компонентът „екологизиране“ на 
директните плащания, макар замислен с добри намерения, не е постигнал изцяло 
целите си и е създал значителна административна тежест. 

Въпреки че е част от пакета за реформа на ОСП, докладчикът счита, че докладът 
относно финансирането и управлението в частност не може да се разглежда отделно от 
общия подход на ЕС по отношение на структурните фондове (ЕСИФ), и по-специално 
предложението относно Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), което 
служи като рамково законодателство за всички многогодишни фондове на ЕС. Както 
Регламентът за общоприложимите разпоредби, така и Регламентът относно 
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финансирането и управлението се позовават и на общата рамка, изложена във 
Финансовия регламент, която обхваща всички модели на (пряко, непряко, споделено) 
управление и предоставя основните определения (включително управление) и условия 
(включително одит и контрол). Регламентът за общоприложимите разпоредби дава 
възможност както за насоченост към качество на изпълнението, така и към крайните 
продукти, определяне на етапни цели с връзка към плащанията въз основа на 
показатели за резултатите и използване на опростени варианти за разходите (ОВР), 
като например фиксирани ставки, еднократни суми и стандартни разходни единици, 
които докладчикът счита, че са жизненоважни инструменти и за управлението на 
ЕЗФРСР.  Освен това в него се изяснява взаимовръзката между инициативите LEADER 
(финансирани от ЕЗФРСР) и инициативите за водено от общностите развитие. 

В резолюцията на Парламента, озаглавена „Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“ (P8_TA (2018) 0224) от май 2017 г. относно съобщението на Комисията 
със същото заглавие (COM(2017)713final), основните повдигнати въпроси се отнасят до 
проста и прозрачна система на управление, добре функциониращ модел за постигане на 
резултати и интегриране на различните агроекологични и климатични мерки (AECM) в 
съгласувана и опростена структура. 
Съществената промяна в новото предложение за реформа на ОСП, която докладчикът 
счита за положителна, е изместването на приоритетите от спазване на изискванията към 
качеството на изпълнението, като междувременно от Комисията се определят много 
повече отговорности за  държавите членки, също и по отношение на управлението и 
контрола, както е посочено в регламента за финансирането и управлението.  

Ето защо ключовите въпроси в проектодоклада на ЕП имат за цел да се създаде 
законодателна рамка, която да дава възможност за по-добро прилагане на едно 
опростено и модернизирано управление и контрол на ОСП посредством:

Система на управление: Двойната цел за опростена и всеобхватна структура се 
постига чрез почти пълно преосмисляне на предлаганата от ЕК система, по-специално 
чрез изясняване на структурата и компетенциите на увеличения брой институции 
(координиращ орган,  мониторингов комитет) и уточняване на техните допълнителни 
задачи (сертифициращ орган) с оглед осигуряване на ефикасност, прозрачност и 
отчетност;

Задължения за докладване: Промяната на системата от докладване изцяло 
съсредоточено върху крайните продукти (финансово) към система за отчитане, 
основана на крайните продукти и резултатите (качество на изпълнението), 
включително намаляване на надзора от страна на Комисията и увеличаване на 
допълнителните задължения за докладване от страна на държавите членки. С цел да се 
ограничи неизбежно увеличаващата се административна тежест (годишен преглед на 
изпълнението), като същевременно се гарантира целесъобразност и качество на новата 
система, основана на постигнатите резултати (показатели за резултатите от 
изпълнението), се предлага адаптиране на цикъла на докладване;

Резерв за кризисни ситуации: Ключовата роля на един адекватно финансиран, 
независим и добре насочен кризисен механизъм се възстановява чрез ограничаване на 
неговия обхват единствено до кризисните ситуации (без намеса на пазара), като в 
същото време се дава възможност за разширяване на базата за финансиране както в 
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рамките на ОСП, така и извън нея, и запазване на предложения принцип за 
подновяване;

Санкции и проверки: Въвежда се възстановяване на прага за изключване от 
санкции на 1,250 EUR на бенефициер и до 10 ha допустима за подпомагане земя като 
важна стъпка за опростяване за дребните селскостопански производители; 
същевременно се засилва необходимостта от проверки на място въз основа на риска от 
страна на държавите членки; по-добра достъпност на спътниковите данни от ЕК, за да 
се спомогне за осъществяването на по-добър контрол; за да се възстанови известна 
степен на хармонизация, в случай на повтарящо се  неспазване на правилата се въвежда 
обща система за постепенно увеличаване на равнището на санкциите;

Консултантски услуги в областта на селското стопанство: Това е 
съществен елемент от прилагането на ОСП и поради това следва да остане в 
хоризонталния регламент, заедно с по-подробни правила за гарантиране на достъпа на 
бенефициерите във всички държави членки като предпоставка за една модерна 
селскостопанска политика в целия ЕС;

Демократичен контрол: Предложенията съдържат огромен брой 
оправомощавания, за които да се вземе решение на по-късен етап, които трябва да 
бъдат преразгледани и преработени, за да се запази баланс между институциите. 

По отношение на влизането в сила на законодателните предложения след приемането 
им от съзаконодателите, полезно е да се припомни, че за последния програмен период 
на ОСП това изискваше две години преходни мерки. Това обаче не съвпадна нито с 
края на мандатите на Парламента и Комисията, нито с въвеждането на нови задачи и 
структури. Поради това ще трябва своевременно да бъде приет всеобхватен 
законодателен акт, с който да се уреждат необходимите преходни разпоредби, по-
специално новият основан на резултатите подход, за да се даде време на държавите 
членки да създадат нови системи.
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