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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 за 
определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за 
изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по 
отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти 
(ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите 
и на прилагането им през 2021 г.
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета 
(COM(2019)0581),

— като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2 и член 349 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е 
внесла предложението (C9-0162/2019),

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

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от …1,

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... 2,

— като взе предвид становището на Сметната палата от …,

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид становищата на комисията по развитие и на комисията по 
регионално развитие,

— като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

— като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (A9-0000/2020),

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

1 ОВ C … / Все още непубликувано в Официален вестник.
2 OВ C … /Все още непубликувано в Официален вестник.
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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.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Законодателната процедура не 
приключи навреме, за да се даде 
възможност на държавите членки и на 
Комисията да подготвят всички 
елементи, необходими за прилагането 
на новата нормативна уредба и на 
стратегическите планове по ОСП от 1 
януари 2021 г., както беше 
първоначално предложено от 
Комисията.

(3) Законодателната процедура не 
приключи навреме, за да се даде 
възможност на държавите членки и на 
Комисията да подготвят всички 
елементи, необходими за прилагането 
на новата нормативна уредба и на 
стратегическите планове по ОСП от 1 
януари 2021 г., както беше 
първоначално предложено от 
Комисията. Това забавяне създава 
несигурност за земеделските стопани 
и селскостопанския сектор. За да се 
смекчи тази несигурност, 
настоящият регламент предвижда 
продължаване на прилагането на 
настоящите правила и непрекъснати 
плащания за земеделските стопани и 
другите бенефициери.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това, за да се гарантира, 
че земеделските стопани и други 
бенефициери могат да получават 
подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 

(4) Поради това, за да се гарантира, 
че земеделските стопани и други 
бенефициери могат да получават 
подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
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Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
през 2021 г., Съюзът следва да 
продължи да предоставя такова 
подпомагане за още една година 
съгласно условията на действащата 
нормативна уредба, обхващаща периода 
2014—2020 г. Действащата нормативна 
уредба е определена по-специално в 
регламенти (ЕС) № 1303/20137, (ЕС) 
№ 1305/20138, (ЕС) № 1306/20139, (ЕС) 
№ 1307/201310, (ЕС) № 1308/201311, (ЕС) 
№ 228/201312 и (ЕС) № 229/201313 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Освен това, за да се улесни преходът от 
съществуващите схеми за помощ към 
новата нормативна уредба, която 
обхваща започващия от 1 януари 2022 г. 
период, следва да се определят правила 
за регулиране на начина, по който 
подпомагането, предоставяно на 
многогодишна основа, ще бъде 
интегрирано в новата нормативна 
уредба.

Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
през 2021 г., Съюзът следва да 
продължи да предоставя такова 
подпомагане за още една година или, 
когато е приложимо, за още две 
години съгласно условията на 
действащата нормативна уредба, 
обхващаща периода 2014—2020 г. 
Държавите членки следва да 
гарантират непрекъснатото 
продължаване на тази подкрепа за 
земеделските стопани и други 
бенефициери през посочения преходен 
период . Действащата нормативна 
уредба е определена по-специално в 
регламенти (ЕС) № 1303/20137, (ЕС) 
№ 1305/20138, (ЕС) № 1306/20139, (ЕС) 
№ 1307/201310, (ЕС) № 1308/201311, (ЕС) 
№ 228/201312 и (ЕС) № 229/201313 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Освен това, за да се улесни преходът от 
съществуващите схеми за помощ към 
новата нормативна уредба, за която се 
планираше да обхваща започващия от 1 
януари 2022 г. период, следва да се 
определят правила за регулиране на 
начина, по който подпомагането, 
предоставяно на многогодишна основа, 
ще бъде интегрирано в новата 
нормативна уредба.

__________________ __________________
7 Регламент (ЕС) № 1303./2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 

7 Регламент (ЕС) № 1303./2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
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Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

8 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487).

8 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487).

9 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 549).

9 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 549).

10 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 608).

10 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 608).

11 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 671).

11 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 671).

12 Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони 

12 Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони 
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на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 
20.3.2013 г., стр. 23).

на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 
20.3.2013 г., стр. 23).

13 Регламент (ЕС) № 229/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на 
малките острови в Егейско море и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 
на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., 
стр. 41).

13 Регламент (ЕС) № 229/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на 
малките острови в Егейско море и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 
на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., 
стр. 41).

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент следва да улесни плащанията към крайните бенефициери без 
забавяне по време на преходния период от националните администрации и 
разплащателни агенции.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Настоящият регламент следва 
да даде на държавите членки 
достатъчно време да подготвят 
съответните си национални 
стратегически планове, както и 
административните структури, 
необходими за успешното прилагане 
на новата правна рамка. Това ще 
осигури така необходимата 
стабилност и сигурност за 
селскостопанския сектор.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) С цел постигане на успешно 
модернизиране и опростяване на ОСП 
държавите членки и Комисията 
следва да проведат обстойни 
консултации със земеделските 
стопани и всички заинтересовани 
страни по време на изготвянето на 
стратегическите планове на 
държавите членки по ОСП. 
Подготвителната работа по 
разработването на стратегическите 
планове на държавите членки по ОСП 
следва да се извърши без забавяне, за 
да се гарантира плавен преход за 
земеделските стопани към нов 
програмен период.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Постигането на своевременна 
подготовка на стратегическите 
планове на държавите членки по ОСП 
и плавният преход към следващия 
програмен период ще бъдат 
предизвикателство за националните 
администрации, особено в контекста 
на преминаването към новия модел за 
осъществяване на ОСП, предвиден в 
законодателното предложение на 
Комисията относно Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и 
на Съвета [стратегически планове по 
ОСП]. Поради това е необходимо да се 
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позволи на държавите членки да 
могат да заделят по-висок процент 
от средствата за техническа помощ 
през преходния период, който следва 
да бъде компенсиран с 
пропорционално по-нисък процент 
през следващите години.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г.  Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г. или, 
когато е приложимо, през 2022 г., 
държавите членки, при които 
съществува опасност от изчерпване на 
средствата и неспособност за поемане 
на нови правни задължения съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР по 
време на преходния период, и да 
финансират тези удължени програми с 
бюджетните средства, заделени за 
съответните години. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони. Тези държави членки следва да 
могат да прехвърлят разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за 2021 г. или частта от тези 
средства, заделена за регионалните 
програми за развитие на селските 
райони, които не са били удължени, към 
разпределените финансови средства за 
периода 2022—2025 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) …/… на Съвета 
[Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.]14.

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони. Тези държави членки следва да 
могат да прехвърлят разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за 2021 г. или, когато е 
приложимо, за 2022 г., или частта от 
тези средства, заделена за регионалните 
програми за развитие на селските 
райони, които не са били удължени, към 
разпределените финансови средства за 
периода 2022—2025 г. или, когато е 
приложимо, за периода 2023—2025 г., 
в съответствие с Регламент (ЕС) …/… 
на Съвета [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.]14.

__________________ __________________
14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … . 14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … .

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се даде възможност на 
Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони — кои от тези 
програми са решили да удължат, както и 
да посочат съответния размер на 
бюджетните средства за 2021 г., който 
не се прехвърля към следващите години.

(7) С цел да се даде възможност на 
Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони  — кои от тези 
програми са решили да удължат, както и 
да посочат съответния размер на 
бюджетните средства за годините по 
време на преходния период, който не се 
прехвърля към следващите години.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Когато държавите членки 
решат да разширят своите програми 
за развитие на селските райони или 
някои програми за развитие на 
селските райони, подпомагани от 
ЕЗФРСР, както е предвидено в член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
те следва да имат възможност до 31 
декември 2021 г. или, когато е 
приложимо, до 31 декември 2022 г., да 
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компенсират всяко намаление на 
общите разпределени им в рамките на 
ЕЗФРСР средства за следващия 
период на МФР със съответно 
увеличение на националното 
съфинансиране от тяхна страна. На 
държавите членки следва също така 
да бъде позволено при необходимост 
да адаптират своите мерки за 
опазване на околната среда, взети 
съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Or. en

Обосновка

По отношение на продължаването на настоящите правила на ОСП, държавите 
членки трябва да могат да увеличат съфинансирането от тяхна страна. 
Предложените от Комисията намаления в МФР за ЕЗФРСР не могат да бъдат 
приети. Настоящите програми за развитие на селските райони трябва да продължат 
без съкращения за земеделските стопани и бенефициерите. Това ще позволи на 
държавите членки да запазят мерките за опазване на околната среда най-малко на 
сегашното равнище, както е предложено от Комисията, и ще позволи както на 
държавите членки, така и на земеделските стопани да адаптират или разширят 
програмите си, за да отговорят на предизвикателствата във връзка с околната 
среда.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се 
установяват общоприложимите правила 
за ЕЗФРСР и някои други фондове, 
които функционират в съответствие с 
обща рамка. Този регламент следва да 
продължи да се прилага за програмите, 
подпомагани от ЕЗФРСР за програмния 
период 2014—2020 г., както и за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат този период до 31 декември 
2021 г. За тези държави членки 
споразумението за партньорство, 

(8) В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се 
установяват общоприложимите правила 
за ЕЗФРСР и някои други фондове, 
които функционират в съответствие с 
обща рамка. Този регламент следва да 
продължи да се прилага за програмите, 
подпомагани от ЕЗФРСР за програмния 
период 2014—2020 г., както и за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат този период до 31 декември 
2021 г. или, когато е приложимо, до 
31 декември 2022 г. За тези държави 
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изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да 
продължи да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпуснато от ЕЗФРСР за програмната 
2021 година.

членки споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да 
продължи да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпуснато от ЕЗФРСР за програмната 
2021 година или, когато е приложимо, 
за програмната 2022 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
в Делегиран регламент (ЕС) 
№ 807/201416 на Комисията се 
предвижда, че за разходите по някои 
дългосрочни задължения, поети в 
съответствие с определени регламенти, 
съгласно които е предоставено 
подпомагане за развитието на селските 
райони преди Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, следва да продължат да се 
извършват плащания от ЕЗФРСР за 
програмния период 2014—2020 г. при 
определени условия. Тези разходи 
следва също така да продължат да бъдат 
допустими и през програмната 2021 г. за 
срока на съответното им правно 
задължение и при същите условия. От 
съображения за правна яснота и 
сигурност следва също така да се 
поясни, че по отношение на правните 

(10) В Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
в Делегиран регламент (ЕС) 
№ 807/201416 на Комисията се 
предвижда, че за разходите по някои 
дългосрочни задължения, поети в 
съответствие с определени регламенти, 
съгласно които е предоставено 
подпомагане за развитието на селските 
райони преди Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, следва да продължат да се 
извършват плащания от ЕЗФРСР за 
програмния период 2014—2020 г. при 
определени условия. Тези разходи 
следва също така да продължат да бъдат 
допустими и през програмната 2021 г. 
или, когато е приложимо, през 
програмната 2022 г., за срока на 
съответното им правно задължение и 
при същите условия. От съображения за 
правна яснота и сигурност следва също 
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задължения, поети по мерки, 
съответстващи на мерките по Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, за които се прилага 
интегрираната система за 
администриране и контрол, следва да се 
прилага същата интегрирана система за 
администриране и контрол, а 
плащанията, свързани с тези правни 
задължения, трябва да бъдат извършени 
в периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

така да се поясни, че по отношение на 
правните задължения, поети по мерки, 
съответстващи на мерките по Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, за които се прилага 
интегрираната система за 
администриране и контрол, следва да се 
прилага същата интегрирана система за 
администриране и контрол, а 
плащанията, свързани с тези правни 
задължения, трябва да бъдат извършени 
в периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

__________________ __________________
15 Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне 
на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
1305/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на ресурсите и 
тяхното разпределение за 2014 г. и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета и регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с прилагането им 
през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 865).

15 Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне 
на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на ресурсите 
и тяхното разпределение за 2014 г. и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета и регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с прилагането им 
през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 865).

16 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за 
въвеждане на преходни разпоредби (ОВ 
L 227, 31.7.2014 г., стр. 1).

16 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за 
въвеждане на преходни разпоредби 
(ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 1).

Or. en
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Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед на факта, че 
стратегическите планове по ОСП, които 
следва да бъдат изготвени от държавите 
членки в съответствие с новата 
нормативна уредба, ще се прилагат от 1 
януари 2022 г., следва да се определят 
преходни правила за регулиране на 
прехода от съществуващите схеми за 
помощ към новата нормативна уредба, 
по-специално Регламент (ЕС) …/… на 
Европейския парламент и на Съвета18 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП].

(14) С оглед на факта, че 
стратегическите планове по ОСП, които 
следва да бъдат изготвени от държавите 
членки в съответствие с новата 
нормативна уредба, ще се прилагат най-
рано от 1 януари 2022 г., следва да се 
определят преходни правила за 
регулиране на прехода от 
съществуващите схеми за помощ към 
новата нормативна уредба, по-
специално Регламент (ЕС) …/… на 
Европейския парламент и на Съвета18 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП].

__________________ __________________
18 Регламент (ЕС) […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] […] г. 
(OВ  L …, …, стр. …).“;

18 Регламент (ЕС) […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] […] г. 
(OВ  L …, …, стр. …).

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми.

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. или, 
когато е приложимо, до 31 декември 
2022 г. По отношение на схемите за 
помощ в сектора на плодовете и 
зеленчуците следва да бъдат определени 
правила относно изменението или 
замяната на оперативните програми.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се осигури приемственост 
по отношение на схемите за помощ в 
лозаро-винарския сектор и в сектора на 
пчеларството, трябва да се определят 
правила, които да позволяват тези схеми 
за помощ да продължат да се прилагат 
до края на съответните програмни 
периоди. Поради това за този период 
някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 следва да продължат да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. и до 
края на срока на тези схеми за помощ по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(18) За да се осигури приемственост 
по отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
лозаро-винарския сектор и в сектора на 
пчеларството, трябва да се определят 
правила, които да позволяват тези схеми 
за помощ да продължат да се прилагат 
до края на съответните програмни 
периоди. Поради това за този период 
някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 следва да продължат да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. и до 
края на срока на тези схеми за помощ по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.
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Or. en

Обосновка

Организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, които 
изпълняват оперативна програма със срок на действие, изтичащ след 31 декември 
2021 г., също следва да имат възможност да изберат да изменят или заменят 
съответните си програми, за да се съобразят с новия регламент за стратегическите 
планове или да оставят програмите непроменени до изтичането на срока им на 
действие.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 
съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмната 2021 
година, държавите членки, които решат 
да удължат своите програми за развитие 
на селските райони до 31 декември 
2021 г. и които също така използват 
възможността за прехвърляне на 
средства от стълба за директни 
плащания към стълба за развитие на 
селските райони, следва да могат да 
прилагат минималния праг от 5 % за 
средствата, разпределени към воденото 
от общностите местно развитие, само по 
отношение на участието на ЕЗФРСР в 
развитието на селските райони, 
удължено до 31 декември 2021 г. и 
изчислено преди да е извършено 
прехвърлянето на средствата от стълба 
за директните плащания.

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 
съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмната 2021 
година, или, когато е приложимо, през 
програмната 2022 г., държавите 
членки, които решат да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони и които също така използват 
възможността за прехвърляне на 
средства от стълба за директни 
плащания към стълба за развитие на 
селските райони, следва да могат да 
прилагат минималния праг от 5% за 
средствата, разпределени за воденото от 
общностите местно развитие, само по 
отношение на участието на ЕЗФРСР в 
развитието на селските райони, 
удължено до 31 декември 2021 г. или, 
когато е приложимо, до 31 декември 
2022 г., и изчислено преди да е 
извършено прехвърлянето на средствата 
от стълба за директните плащания.
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Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, резервът 
за кризи в селскостопанския сектор 
следва да бъде запазен за 2021 г., а 
съответната сума от резерва за 2021 г. 
— включена.

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, резервът 
за кризи в селскостопанския сектор 
следва да бъде запазен за 2021 г. или, 
когато е приложимо, за 2022 г., а 
съответната сума от резерва за 2021 г. и, 
когато е приложимо, за 2022 г. — 
включена.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Що се отнася до разпоредбите за 
предварително финансиране от 
ЕЗФРСР, следва да се уточни, че 
удължаването от държавите членки на 
периода 2014—2020 г. до 31 декември 
2021 г. не следва да бъде предпоставка 
за допълнително предварително 
финансиране за съответните програми.

(22) Що се отнася до разпоредбите за 
предварително финансиране от 
ЕЗФРСР, следва да се уточни, че 
удължаването от държавите членки на 
периода 2014—2020 г. до 31 декември 
2021 г. или, когато е приложимо, до 
31 декември 2022 г., не следва да бъде 
предпоставка за допълнително 
предварително финансиране за 
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съответните програми.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 понастоящем предвижда 
единствено задължението на държавите 
членки да уведомяват за своите решения 
и очаквания резултат от намаленията на 
частта от сумата на директните 
плащания, която се отпуска на един 
земеделски стопанин за дадена 
календарна година и която надвишава 
150 000 EUR за годините от 2015 г. до 
2020 г. За да се гарантира 
приемственост на съществуващата 
система, държавите членки следва да 
уведомяват за своите решения и за 
очаквания резултат от намалението 
също и за календарната 2021 г.

(23) Член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 понастоящем предвижда 
единствено задължението на държавите 
членки да уведомяват за своите решения 
и очаквания резултат от намаленията на 
частта от сумата на директните 
плащания, която се отпуска на един 
земеделски стопанин за дадена 
календарна година и която надвишава 
150 000 EUR за годините от 2015 г. до 
2020 г. За да се гарантира 
приемственост на съществуващата 
система, държавите членки следва да 
уведомяват за своите решения и за 
очаквания резултат от намалението 
също и за календарната 2021 г. а когато 
е приложимо, за календарната 
2022 година.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 позволява на държавите 
членки да прехвърлят средства между 
директните плащания и развитието на 
селските райони във връзка с 
календарните 2014—2020 г. С цел да се 
осигури възможността на държавите 
членки да запазят собствената си 
стратегия, гъвкавостта между 
стълбовете следва да е приложима и за 
календарната 2021 г. (т.е. финансовата 
2022 г.).

(24) Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 позволява на държавите 
членки да прехвърлят средства между 
директните плащания и развитието на 
селските райони във връзка с 
календарните 2014—2020 г. С цел да се 
осигури възможността на държавите 
членки да запазят собствената си 
стратегия, гъвкавостта между 
стълбовете следва да е приложима и за 
календарната 2021 г. (т.е. финансовата 
2022 г.), а когато е приложимо, за 
календарната 2022 г. (т.е. за 
финансовата 2023 година).

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да може Комисията да 
определи бюджетните тавани в 
съответствие с член 22, параграф 1, 
член 36, параграф 4, член 42 параграф 2, 
член 47, параграф 3, член 49, 
параграф 2, член 51, параграф 4 и 
член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, е необходимо до 1 август 
2020 г. държавите членки да уведомяват 
за своите решения относно 
разпределението на финансови средства 
по схеми за календарната 2021 г.

(25) За да може Комисията да 
определи бюджетните тавани в 
съответствие с член 22, параграф 1, 
член 36, параграф 4, член 42 параграф 2, 
член 47, параграф 3, член 49, 
параграф 2, член 51, параграф 4 и 
член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, е необходимо  в срок до 
1 август 2020 г. държавите членки да 
уведомяват за своите решения относно 
разпределението на финансови средства 
по схеми за календарната 2021 г., 
а когато е приложимо, в срок до 
1 август 2021 г. за своите решения 
относно разпределението на 
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финансови средства по схеми за 
календарната 2022 година. 

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В съответствие с действащата 
нормативна уредба през 2014 г. 
държавите членки уведомиха за 
решенията си относно разделянето на 
годишния национален таван за схемата 
за основно плащане между регионите до 
календарната 2020 г. и за възможните 
годишни прогресивни изменения за 
обхванатия от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 период. Необходимо е 
държавите членки също да уведомят за 
решенията, касаещи календарната 2021 
година.

(27) В съответствие с действащата 
нормативна уредба през 2014 г. 
държавите членки уведомиха за 
решенията си относно разделянето на 
годишния национален таван за схемата 
за основно плащане между регионите до 
календарната 2020 г. и за възможните 
годишни прогресивни изменения за 
обхванатия от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 период. Необходимо е 
държавите членки също да уведомят за 
решенията, касаещи календарната 2021 
година, а когато е приложимо, 
календарната 2022 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В член 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са предвидени годишни 
прогресивни изменения на стойността 
на разпределените от резерва права на 
плащане, така че да бъдат отчетени 
годишните стъпки по отношение на 
националния таван, определен в 
приложение II към посочения регламент 
и да се отрази „многогодишното“ 
управление на резерва. Тези правила 
следва да бъдат адаптирани, за да 
отчетат възможността да се измени 
както стойността на всички 
разпределени права, така и на резерва с 
цел да бъдат съобразени с евентуални 
промени на сумата в приложение II 
между две години. Освен това в някои 
държави членки, които до 2019 г. все 
още не са постигнали единна ставка, 
вътрешното сближаване се осъществява 
ежегодно. През годината на отпускане 
на средствата, по отношение на 
календарните 2020 г. и 2021 г. следва да 
се определи само стойността на правото 
на плащане за текущата година. 
Единичната стойност на правата, които 
трябва да бъдат разпределени от резерва 
за дадена година, следва да се изчисли 
след евентуалната корекция на резерва 
по член 22, параграф 5 от посочения 
регламент. През всяка следваща година 
стойността на правата на плащане, 
разпределени от резерва, следва да бъде 
адаптирана в съответствие с посочения 
член 22, параграф 5.

(29) В член 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са предвидени годишни 
прогресивни изменения на стойността 
на разпределените от резерва права на 
плащане, така че да бъдат отчетени 
годишните стъпки по отношение на 
националния таван, определен в 
приложение II към посочения регламент 
и да се отрази „многогодишното“ 
управление на резерва. Тези правила 
следва да бъдат адаптирани, за да 
отчетат възможността да се измени 
както стойността на всички 
разпределени права, така и на резерва с 
цел да бъдат съобразени с евентуални 
промени на сумата в приложение II 
между две години. Освен това в някои 
държави членки, които до 2019 г. все 
още не са постигнали единна ставка, 
вътрешното сближаване се осъществява 
ежегодно. През годината на отпускане 
на средствата, по отношение на 
календарните 2020 г. и 2021 г. , а 
когато е приложимо, по отношение 
на календарната 2022 г., следва да се 
определи само стойността на правото на 
плащане за текущата година. 
Единичната стойност на правата, които 
трябва да бъдат разпределени от резерва 
за дадена година, следва да се изчисли 
след евентуалната корекция на резерва 
по член 22, параграф 5 от посочения 
регламент. През всяка следваща година 
стойността на правата на плащане, 
разпределени от резерва, следва да бъде 
адаптирана в съответствие с посочения 
член 22, параграф 5.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В член 36 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 е предвидено схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) да се 
прилага до 31 декември 2020 г. С 
Регламент (ЕС).../... за стратегическите 
планове по ОСП [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] на 
държавите членки се дава възможност 
да прилагат основно подпомагане на 
доходите при същите условия, т.е. без 
да разпределят права на плащане въз 
основа на референтни данни от минали 
периоди. Поради това е целесъобразно 
да се позволи удължаване на СЕПП през 
2021 г.

(30) В член 36 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 е предвидено схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) да се 
прилага до 31 декември 2020 г. С 
Регламент (ЕС).../... за стратегическите 
планове по ОСП [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] на 
държавите членки се дава възможност 
да прилагат основно подпомагане на 
доходите при същите условия, т.е. без 
да разпределят права на плащане въз 
основа на референтни данни от минали 
периоди. Поради това е целесъобразно 
да се позволи удължаване на СЕПП през 
2021 г., а когато е приложимо, през 
календарната 2022 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) В случай че предложение за 
регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 и свързаното с 
него предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
[Регламент за стратегическите 
планове по ОСП] не бъдат приети и 
публикувани в Официален вестник на 
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Европейския съюз до 30 септември 
2020 г., преходният период, 
предложен първоначално в 
настоящия регламент, който изтича 
на 31 декември 2021 г., следва да бъде 
удължен с още една година до 31 
декември 2022 г. В такъв случай 
съответните преходни правила и 
условия, приложими към 
първоначалния преходен период, 
следва да продължат да се прилагат 
по време на удължения преходен 
период, а разпределението на 
бюджетни средства и приложимите 
срокове следва да бъдат съответно 
адаптирани.

Or. en

Обосновка

Въпреки че категорично подкрепя настоящия процес на реформа на ОСП, 
докладчикът отчита реалната възможност новата ОСП да не може да бъде приета 
навреме, за да предостави достатъчно време за изготвяне на националните 
стратегически планове от държавите членки и тяхното одобрение от Комисията. 
Това ще предостави достатъчно гаранции за всички участници да започнат 
подготовката си още преди публикуването на закона. Ако случаят не е такъв, 
единственият начин да се осигури постоянна подкрепа за земеделските 
производители е удължаването на преходния период с още една година.

Изменение 25

Предложение за регламент
Дял –I (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял –I
Преходен период

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член –1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член –1
Преходен период

1. За целите на настоящия 
регламент „преходен период“ 
означава периодът, започващ на 1 
януари 2021 г. и приключващ на 31 
декември 2021 г.
2. Чрез дерогация от параграф 1 
от настоящия член и единствено в 
случай че предложението за 
регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г. и 
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, не бъдат 
приети и публикувани в Официален 
вестник на Европейския съюз до 30 
септември 2020 г., преходният период 
за целите на настоящия регламент се 
удължава до 31 декември 2022 г.
В случай че преходният период бъде 
удължен в съответствие с първа 
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алинея, съответните преходни 
правила и условия, приложими към 
първоначалния преходен период за 
календарната 2021 година, 
продължават да се прилагат по време 
на удължения преходен период през 
календарната 2022 г., а предвидените 
бюджетни средства и приложимите 
срокове съответно се адаптират.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2021 г.

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, с 
преходния период по член -1 от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.
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Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които решат да 
се възползват от възможността, 
предвидена в първа алинея, могат да 
компенсират всяко намаление на 
общия размер на отпуснатите 
средства по линия на ЕЗФРСР за 
периода на следващата многогодишна 
финансова рамка (МФР) със 
съответно увеличение на 
националното съфинансиране от 
тяхна  страна.

Or. en

Обосновка

По отношение на продължаването на настоящите правила на ОСП, държавите 
членки трябва да могат да увеличат съфинансирането от тяхна страна. 
Предложените от Комисията намаления в МФР за ЕЗФРСР не могат да бъдат 
приети. Настоящите програми за развитие на селските райони трябва да продължат 
без съкращения за земеделските стопани и бенефициерите. Това ще позволи на 
държавите членки да запазят мерките за опазване на околната среда най-малко на 
сегашното равнище, както е предложено от Комисията, и ще позволи както на 
държавите членки, така и на земеделските стопани да адаптират или разширят 
програмите си, за да отговорят на предизвикателствата във връзка с околната 
среда.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които решат да 
се възползват от възможността, 
предвидена в първата алинея от 
настоящия параграф, могат да 
разширят обхвата на своите мерки в 
областта на селското стопанство, 
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околната среда и климата, посочени в 
член 59, параграф 6 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Or. en

Обосновка

Държавите членки ще имат възможност да разширят обхвата на своите в областта 
на селското стопанство, околната среда и климата като част от своята програма за 
развитие на селските райони по време на преходния период. С оглед на това 
осигуряването на финансиране за втория стълб и предоставянето на възможност на 
държавите членки да увеличат национално съфинансиране от тяхна страна са от 
решаващо значение за ефективното изпълнение на мерките по време на преходния 
период.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., а в 
случаите по член -1, параграф 2 от 
настоящия регламент — за 2022 г., 
както е посочено в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Or. en
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Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 
не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление.

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 
не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 4 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление. 
Комисията съобщава на засегнатата 
държава членка мотивите за своя 
отказ за удължаване, както и, ако е 
възможно, конкретни препоръки за 
начина, по който да се подобри 
уведомлението, за да стане 
удължаването приложимо. В срок от 
4 седмици, след като получи тези 
препоръки от Комисията, 
съответната държава членка може 
да представи актуализирано 
уведомление, в което излага обяснение 
за начина, по който ще изпълни 
препоръките на Комисията относно 
приложимостта на удължаването.

Or. en

Обосновка

Комисията следва в достатъчна степен да мотивира решението си за отхвърляне на  
разширяването на обхвата на програмите, което би спомогнало за своевременното 
осигуряване на правна сигурност и непрекъснатост на мерките за земеделските 
стопани. Навременни и подробни насоки за държавите членки са от съществено 
значение, за да се избегне всякакъв риск за стабилността на селскостопанския 
сектор.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г., а когато се прилага 
член -1, параграф 2 от настоящия 
регламент, за 2022 г., както е 
посочено в член 11, параграф 1, буква а) 
от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Целта 
на това изменение е да се запази поне 
същото общо равнище на разходи по 
ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 
отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г., както 
е посочено в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 
отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г., а 
когато се прилага член -1, параграф 2 
от настоящия регламент, за 2022 г., 
както е посочено в приложение I към 
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Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка реши да се 
възползва от предвидената в параграф 1 
възможност само по отношение на 
някои регионални програми, 
разпределените средства, посочени в 
първата алинея от настоящия параграф, 
се равняват на сумата, предвидена за 
тази държава членка за 2021 г. в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, минус бюджетните 
средства, за които в съответствие с 
параграф 2, първа алинея е било 
подадено уведомление за удължените 
регионални програми.

Когато държава членка реши да се 
възползва от предвидената в параграф 1 
възможност само по отношение на 
някои регионални програми, 
разпределените средства, посочени в 
първата алинея от настоящия параграф, 
се равняват на сумата, предвидена за 
тази държава членка за 2021 г., а когато 
се прилага член -1, параграф 2 от 
настоящия регламент, за 2022 г., в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, минус бюджетните 
средства, за които в съответствие с 
параграф 2, първа алинея е било 
подадено уведомление за удължените 
регионални програми.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 35

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

2. По отношение на програмите, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, позоваванията на 
периодите или крайните срокове по 
член 50, параграф 1, член 51, 
параграф 1, член 57, параграф 2, 
член 65, параграфи 2 и 4 и член 76, 
първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 се удължават с една 
година.

2. По отношение на програмите, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, позоваванията на 
периодите или крайните срокове по 
член 50, параграф 1, член 51, 
параграф 1, член 57, параграф 2, 
член 65, параграфи 2 и 4 и член 76, 
първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 се удължават с 
продължителността на преходния 
период по член -1 от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 2021 г.

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР по време на 
преходния период.
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Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимост на някои видове разходи 
през 2021 г.

Допустимост на някои видове разходи 
по време на преходния период

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, на член 2, параграф 2 от 
настоящия регламент и на член 38 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, разходите, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1310/2013 и в член 16 
от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 807/2014, са допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР от 
разпределените за 2021 г. средства за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 

Без да се засягат разпоредбите на 
член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, на член 2, параграф 2 от 
настоящия регламент и на член 38 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, разходите, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1310/2013 и в член 16 
от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 807/2014, са допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР от 
разпределените за преходния период 
средства за подпомаганите от ЕЗФРСР 
програми, за които държавите членки са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
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настоящия регламент, при следните 
условия:

параграф 1 от настоящия регламент, при 
следните условия:

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 2021 г.;

a) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за годините, 
обхванати от преходния период;

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 40

Предложение за регламент
Дял IV – глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане на членове 25—28 от 
Регламент (ЕС) [НОВ РОР] за 
програмната 2021 година

Прилагане на членове 25—28 от 
Регламент (ЕС) [НОВ РОР] за 
програмната 2021 година, а когато е 
приложимо, за 2022 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
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регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, които 
са поети по посочените в членове 23, 39 
и 43 от Регламент (ЕО) № 1698/200519 
на Съвета мерки, които получават 
подпомагане по Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, продължават да са 
допустими за финансиране от ЕЗФРСР 
през обхванатия от стратегическия план 
по ОСП период 2022—2027 г. при 
следните условия:

1. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, които 
са поети по посочените в членове 23, 39 
и 43 от Регламент (ЕО) № 1698/200519 
на Съвета мерки, които получават 
подпомагане по Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, продължават да са 
допустими за финансиране от ЕЗФРСР 
през обхванатия от стратегическия план 
по ОСП период 2022—2027 г. или, 
когато се прилага член -1, параграф 2 
от настоящия регламент, през 
периода 2023—2027г., при следните 
условия:

__________________ __________________
19 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., 
стр. 1).

19 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., 
стр. 1).

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. или, когато се 
прилага член -1, параграф 2 от 
настоящия регламент, за периода 
2023—2027г., в съответствие с 
Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, които 
са поети по посочените в членове 28, 29, 
33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 
многогодишни мерки, както и 
разходите, свързани с правни 
задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или — 
в държавите членки, които са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент — след 1 януари 
2025 г., които задължения са поети 
съгласно членове 14—18, член 19, 
параграф 1, букви а) и б), член 20, 
членове 22—27, 35, 38, 39 и 39а от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и съгласно 
член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
са допустими за финансиране от 

2. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, които 
са поети по посочените в членове 28, 29, 
33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 
многогодишни мерки, както и 
разходите, свързани с правни 
задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или — 
в държавите членки, които са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент — след 1 януари 
2025 г., които задължения са поети 
съгласно членове 14—18, член 19, 
параграф 1, букви а) и б), член 20, 
членове 22—27, 35, 38, 39 и 39а от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и съгласно 
член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
са допустими за финансиране от 
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ЕЗФРСР през обхванатия от 
стратегическия план по ОСП период 
2022—2027 г., при следните условия:

ЕЗФРСР през обхванатия от 
стратегическия план по ОСП период 
2022—2027 г., а в случаите по член -1, 
параграф 2 от настоящия регламент 
— 2023—2027 г., при следните условия:

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. или, когато се 
прилага член –1, параграф 2 от 
настоящия регламент, за периода 
2023—2027 г., в съответствие с 
Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посочените в член 29 от 1. Посочените в член 29 от 
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Регламент (ЕС) № 1308/2013 работни 
програми за подпомагане на сектора на 
маслиновото масло и на трапезните 
маслини, изготвени за периода от 1 
април 2018 г. до 31 март 2021 г., се 
удължават и приключват на 31 
декември 2021 г. Съответните 
организации на производители, 
признати по силата на член 152 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
съответните асоциации на 
организациите на производители, 
признати по силата на член 156 от 
посочения регламент, и съответните 
междубраншови организации, признати 
по силата на член 157 от посочения 
регламент, изменят своите работни 
програми с оглед на това удължаване. 
Изменените работни програми се 
съобщават на Комисията до 31 декември 
2020 г.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 работни 
програми за подпомагане на сектора на 
маслиновото масло и на трапезните 
маслини, изготвени за периода от 1 
април 2018 г. до 31 март 2021 г., се 
удължават и приключват в края на 
преходния период. Съответните 
организации на производители, 
признати по силата на член 152 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
съответните асоциации на 
организациите на производители, 
признати по силата на член 156 от 
посочения регламент, и съответните 
междубраншови организации, признати 
по силата на член 157 от посочения 
регламент, изменят своите работни 
програми с оглед на това удължаване. 
Изменените работни програми се 
съобщават на Комисията до 31 декември 
2020 г., а в случаите по член -1, 
параграф 2 от настоящия регламент 
— до 31 декември 2021 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок след 31 декември 2021 г., 
подава до тази държава членка в срок до 
15 септември 2021 г. искане за това 
нейната оперативна програма:

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок, надхвърлящ края на 
преходния период, може да подаде до 
тази държава членка искане за това 
нейната оперативна програма:
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Or. en

Обосновка

Организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, които 
изпълняват оперативна програма със срок на действие, изтичащ след 31 декември 
2021 г., също следва да имат възможност да изберат да изменят или заменят 
съответните си програми, за да се съобразят с новия регламент за стратегическите 
планове или да оставят програмите непроменени до изтичането на срока им на 
действие.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане до 15 септември 2021 г., нейната 
оперативна програма, одобрена 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
приключва на 31 декември 2021 г.

Ако признатата организация на 
производители не подаде такова 
искане, за нейната оперативна програма 
се прилага параграф 6 до 
приключването на тази програма. 

Or. en

Обосновка

Организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, които 
изпълняват оперативна програма със срок на действие, изтичащ след 31 декември 
2021 г., също следва да имат възможност да изберат да изменят или заменят 
съответните си програми, за да се съобразят с новия регламент за стратегическите 
планове или да оставят програмите непроменени до изтичането на срока им на 
действие.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочените в член 40 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми 
за подпомагане в лозаро-винарския 

3. Посочените в член 40 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми 
за подпомагане в лозаро-винарския 
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сектор приключват на 15 октомври 
2023 г. Членове 39—54 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно посочения регламент преди 16 
октомври 2023 г. по схема за помощ по 
членове 39—52 от посочения регламент.

сектор приключват на 15 октомври 
2023 г. Членове 39—54 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след края на преходния 
период по отношение на извършените 
разходи и плащанията за операции, 
осъществявани съгласно посочения 
регламент преди 16 октомври 2023 г. по 
схема за помощ по членове 39—52 от 
посочения регламент.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посочените в член 55 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 
национални програми в сектора на 
пчеларството приключват на 31 юли 
2022 г. Членове 55, 56 и 57 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществени 
съгласно посочения регламент преди 1 
август 2022 г. по схема за помощ по 
член 55 от посочения регламент.

4. Посочените в член 55 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 
национални програми в сектора на 
пчеларството приключват на 31 юли 
2022 г. Членове 55, 56 и 57 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след края на преходния 
период по отношение на извършените 
разходи и плащанията за операции, 
осъществени съгласно посочения 
регламент преди 1 август 2022 г. или, 
когато се прилага член -1, параграф 2 
от настоящия регламент, преди 1 
август 2023 г. по схема за помощ по 
член 55 от Регламент (ЕС) № 
1308/2013 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
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регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след 31 
декември 2021 г. по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след края 
на преходния период по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от началото 
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програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.“;

на преходния период по член -1 от 
Регламент (ЕС).../2020 на Европейския 
парламент и на Съвета [Преходния 
регламент], в програмите си за 
развитие на селските райони държавите 
членки определят по-кратък период  — 
от една до три години. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
на ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, считано от 
началото на преходния период това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. Когато обаче е необходимо за 
постигането или запазването на 
търсените ползи за околната среда, 
държавите членки могат да 
определят, че това удължаване е за 
период, по-дълъг от една година в 
случай на мерки, допринасящи за 
прилагането на директиви 92/43/ЕИО, 
2009/147/ЕО или 2000/60/ЕО или на 
Регламент (ЕС) 2018/842, като се има 
предвид, че тези мерки ще трябва да 
бъдат адаптирани в подготовката и 
съдържанието на стратегическия 
план по ОСП. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, считано от 
началото на преходния период 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. en

Обосновка

Ограничение от максимум 3 години за нови ангажименти, поети през 2021 г., може да 
се счита за подходящо за по-голямата част от мерките за развитие на селските 
райони. От друга страна, мерките в областта на селското стопанство, околната 
среда и климата съгласно член 28, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 
зависят в голяма степен от възможността да се поемат дългосрочни ангажименти 
за компенсиране на бенефициерите за поддържането на земята в съответствие с 
изискванията по посочените по-горе правни актове. Поради това ограничението от 3 
години не следва да се прилага за тези мерки, при условие че те са включени в новата 
стратегическа рамка на ОСП.



PR\1196151BG.docx 45/103 PE646.753v01-00

BG

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.“;

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от началото 
на преходния период по член -1 от 
Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], в програмите си за 
развитие на селските райони държавите 
членки определят по-кратък период — 
от една до три години. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
за поддържането на биологично 
земеделие след изтичането на 
първоначалния период, считано от 
началото на посочения преходен 
период това удължаване не може да 
надхвърля една година. По отношение 
на нови, свързани с поддържането 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, считано от 
началото на преходния период 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3
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Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 33 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно обновяване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.“;

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от началото 
на преходния период, в програмите си 
за развитие на селските райони 
държавите членки определят по-кратък 
период — от една до три години. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно обновяване 
на ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, считано от 
началото на преходния период това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 51 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В член 51, параграф 2 се добавя 
следната алинея:
 „В случай че държава членка реши да 
използва възможността, посочена в 
член 1, параграф 1 от Регламент 
(ЕС).../... (Преходния регламент), тази 
държава членка може да реши да 
увеличи границата от 4%, посочена в 
настоящия параграф, до 6% за 
времетраенето на преходния период. 
Размерът на това увеличение се 
компенсира с по-нисък процент на 
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техническа помощ за периода 2022—
2027 г. или, когато се прилага член -1, 
параграф 2 от посочения регламент, 
за периода 2023—2027 г.“

Or. en

Обосновка

Естеството на предложените промени в реформата на ОСП ще изисква значително 
планиране и ангажименти от страна на селскостопанския сектор и националните 
администрации при изпълнението и постигането на нейните цели и амбиция. 
Даването на възможност на държавите членки да използват по-голям процент от 
средствата, отпуснати за техническа помощ по време на преходния период, ще им 
помогне за правилното разработване на необходимите инструменти и мерки за 
постигане на поставените цели. По-високият размер на техническа помощ следва да 
бъде компенсиран след преходния период и следователно не се налага в тежест на 
земеделските стопани.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Без да се засягат параграфи 5, 6 и 7, 
общият размер на помощта от Съюза за 
развитие на селските райони съгласно 
настоящия регламент за периода от 1 
януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. не 
надвишава 11 258 707 816 евро по 
текущи цени в съответствие с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г.“;

Без да се засягат параграфи 5, 6 и 7, 
общият размер на помощта от Съюза за 
развитие на селските райони съгласно 
настоящия регламент за периода от 1 
януари 2021 г. до 31 декември 2021 г., а 
когато се прилага член -1, параграф 2 
от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], за периода от 1 януари 
2022 г. до 31 декември 2022 г., не 
надвишава 11 258 707 816 EUR по 
текущи цени в съответствие с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г.;

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
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регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За 2021 г. размерът на резерва е 400 
милиона евро (по цени за 2011 г.) и се 
включва във функция 3 на 
Многогодишната финансова рамка, 
както е предвидено в приложението към 
Регламент (ЕС) № [xxxx/xxxx] на 
Съвета*[МФР].

За всяка година в рамките на 
преходния период по член -1 от 
Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета [Преходния 
регламент] размерът на резерва е 400 
милиона евро (по цени за 2011 г.) и се 
включва във функция 3 на 
Многогодишната финансова рамка, 
както е предвидено в приложението към 
Регламент (ЕС) № [xxxx/xxxx] на 
Съвета*[МФР].

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За програмите, за които държава 
членка е решила да удължи периода 
2014—2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
[XXXX/XXXX] [Настоящия регламент], 
не се отпуска предварително 
финансиране за разпределените за 

5. За програмите, за които държава 
членка е решила да удължи периода 
2014—2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
[XXXX/XXXX] [Настоящия регламент], 
не се отпуска предварително 
финансиране за разпределените 
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2021 г. средства.“; средства по време на преходния 
период.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 11 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Във връзка с 2021 г. държавите членки 
уведомяват Комисията до 1 август 
2020 г. за решенията, взети в 
съответствие с настоящия член, и за 
очаквания резултат от намаленията.“;

За всяка година от преходния период 
по член -1 от Регламент (ЕС).../2020 
на Европейския парламент и на 
Съвета [Преходния регламент] 
държавите членки уведомяват 
Комисията до 1 август на предходната 
година за решенията, взети в 
съответствие с настоящия член, и за 
очаквания резултат от намаленията.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 14 – параграф 1 – алинея 6 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) в параграф 1 се добавя следната 
алинея:
„Когато се прилага член -1, параграф 2 
от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], в срок до 1 август 2020 г. 
държавите членки могат да решат да 
предоставят допълнително 
подпомагане, финансирано от 
ЕЗФРСР през финансовата 2023 г., в 
размер до 15% от годишните си 
национални тавани за календарната 
2022 г., предвидени в приложение II 
към настоящия регламент. В 
резултат на това съответната сума 
престава да бъде на разположение за 
отпускане на директни плащания. 
Комисията се уведомява за това 
решение до 1 август 2020 г., като в 
него се определя избраният 
процент.“;

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 – буква б a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 14 – параграф 2 – алинея 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следната 
алинея:
„Когато се прилага член -1, параграф 2 
от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], в срок до 1 август 2021 г. 
държавите членки, които не са взели 
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решението по параграф 1 от 
настоящия член за финансовата 
2023 г., могат да решат да 
предоставят като директни 
плащания до 15%, а в случая на 
България, Естония, Испания, Латвия, 
Литва, Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Финландия и Швеция — до 
25% от сумата, отпусната за 
подпомагане, финансирано от 
ЕЗФРСР през финансовата 2023 г. 
съгласно законодателството на 
Съюза, прието след приемането на 
Регламент (ЕС) [xxxx/xxxx] на Съвета 
[МФР]. В резултат на това 
съответната сума престава да бъде 
на разположение за подпомагане, 
финансирано по ЕЗФРСР. Комисията 
се уведомява за това решение до 1 
август 2021 г., като в него се определя 
избраният процент.“;

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 15 а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомления за календарната 2021 
година

Уведомления за календарните години 
по време на преходния период

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.
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Изменение 62

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 15a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната 2021 г. държавите 
членки уведомяват за процента на 
годишния национален таван, посочен в 
член 22, параграф 2, член 42, 
параграф 1, член 49, параграф 1, 
член 51, параграф 1 и член 53, 
параграф 6, до 1 август 2020 г.

За всяка календарна година от 
преходния период държавите членки 
уведомяват за процента на годишния 
национален таван, посочен в член 22, 
параграф 2, член 42, параграф 1, 
член 49, параграф 1, член 51, параграф 1 
и член 53, параграф 6, до 1 август на 
предходната година.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 22 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„За календарната 2021 г., ако таванът 
за държава членка, определен от 
Комисията в съответствие с параграф 1, 
е различен от този за предходната 
година в резултат на промяна в 
предвидената в приложение II сума или 
в резултат на решение, взето от същата 
държава членка в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, член 14, 
параграф 1 или 2, член 42, параграф 1, 
член 49, параграф 1, член 51, параграф 1 
или член 53, съответната държава 

За всяка календарна година от 
преходния период, ако таванът за 
държава членка, определен от 
Комисията в съответствие с параграф 1, 
е различен от този за предходната 
година в резултат на промяна в 
предвидената в приложение II сума или 
в резултат на решение, взето от същата 
държава членка в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, член 14, 
параграф 1 или 2, член 42, параграф 1, 
член 49, параграф 1, член 51, параграф 1 
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членка линейно намалява или увеличава 
стойността на всички права на плащане 
и/или намалява или увеличава 
националния резерв или регионалните 
резерви, за да се осигури спазването на 
параграф 4 от настоящия член.“;

или член 53, съответната държава 
членка линейно намалява или увеличава 
стойността на всички права на плащане 
и/или намалява или увеличава 
националния резерв или регионалните 
резерви, за да се осигури спазването на 
параграф 4 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 23 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„За календарната 2021 г. държавите 
членки, които прилагат параграф 1, 
първа алинея, уведомяват Комисията до 
1 август 2020 г. за решенията, посочени 
в параграфи 2 и 3.“

За всяка календарна година от 
преходния период държавите членки, 
които прилагат параграф 1, първа 
алинея, уведомяват Комисията до 1 
август на предходната година за 
решенията, посочени в параграфи 2 и 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 11 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

След прилагане на корекцията, посочена 
в член 22, параграф 5, държавите 
членки, които са се възползвали от 
дерогацията, предвидена в параграф 4 от 
настоящия член, могат да решат, че 
стойността на правата на плащане, 
притежавани от земеделски стопани към 
31 декември 2019 г., чието равнище е 
по-ниско от националната или 
регионалната единична стойност за 
2020 г., изчислена в съответствие с 
втора алинея от настоящия параграф, ще 
бъде увеличена спрямо националната 
или регионалната единична стойност 
през 2020 г. Увеличението се изчислява 
при следните условия:

След прилагане на корекцията, посочена 
в член 22, параграф 5, държавите 
членки, които са се възползвали от 
дерогацията, предвидена в параграф 4 от 
настоящия член, могат да решат, че 
правата на плащане, притежавани от 
земеделски стопани към 31 декември 
2019 г., а когато се прилага член -1, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) №.../... 
[Преходния регламент], към 31 
декември 2020 г., чиято стойност е 
по-ниска от националната или 
регионалната единична стойност за 
следващата година от преходния 
период, изчислена в съответствие с 
втора алинея от настоящия параграф, ще 
бъде увеличена спрямо националната 
или регионалната единична стойност 
през съответната година. 
Увеличението се изчислява при 
следните условия:

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 11 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за да се финансира увеличението, 
се намаляват всички или част от 
притежаваните или взетите под аренда 
права на плащане на земеделските 
стопани към 31 декември 2019 г., чиято 
стойност е по-висока от националната 

б) за да се финансира увеличението, 
се намаляват всички или част от 
притежаваните или взетите под аренда 
права на плащане на земеделските 
стопани към 31 декември 2019 г., а 
когато се прилага член -1, параграф 2 
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или регионалната единична стойност 
през 2020 г., изчислена в съответствие с 
втора алинея. Това намаление се 
прилага към разликата между 
стойността на тези права и 
националната или регионалната 
единична стойност през 2020 г. 
Прилагането на това намаление се 
основава на обективни и 
недискриминационни критерии, които 
могат да включват определянето на 
максимално намаление.

от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], към 31 декември 2020 г., 
чиято стойност е по-висока от 
националната или регионалната 
единична стойност през последващата 
година на преходния период, изчислена 
в съответствие с втора алинея. Това 
намаление се прилага към разликата 
между стойността на тези права и 
националната или регионалната 
единична стойност през съответната 
година. Прилагането на това намаление 
се основава на обективни и 
недискриминационни критерии, които 
могат да включват определянето на 
максимално намаление.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 11 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националната или регионалната 
единична стойност за 2020 г., посочена в 
първа алинея, се изчислява, като 
националният или регионалният таван 
за схемата за основно плащане, 
определен в съответствие с член 22, 
параграф 1 или член 23, параграф 2 за 
2020 г., с изключение на националния 
или регионалния(-те) резерв(-и), се 
раздели на броя на притежаваните или 
взети под аренда права на плащане, с 
които земеделските стопани разполагат 
към 31 декември 2019 г.

Националната или регионалната 
единична стойност за годините на 
преходния период, посочена в първа 
алинея, се изчислява, като националният 
или регионалният таван за схемата за 
основно плащане, определен в 
съответствие с член 22, параграф 1 или 
член 23, параграф 2 за въпросната 
година, с изключение на националния 
или регионалния(-те) резерв(-и), се 
раздели на броя на притежаваните или 
взети под аренда права на плащане, с 
които земеделските стопани разполагат 
към 31 декември на предходната 
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година.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. За календарната 2021 г. 
държавите членки могат да решат да 
приложат допълнително вътрешно 
сближаване, като прилагат параграф 11 
към съответната година.“;

12. За календарните години през 
преходния период държавите членки 
могат да решат да приложат 
допълнително вътрешно сближаване, 
като прилагат параграф 11 към 
съответната година.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се прилага член -1, параграф 2 
от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], държавите членки 
уведомяват за решенията по член 25, 
параграф 12 от настоящия регламент 
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за календарната 2022 година в срок до 
1 август 2021 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 30 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на средствата, отпуснати 
от резерва през 2021 г., размерът на 
резерва, който трябва да бъде изключен 
в съответствие с втора алинея, се 
коригира в съответствие с член 22, 
параграф 5, втора алинея.  Трета алинея 
от настоящия параграф не се прилага по 
отношение на средствата, отпуснати от 
резерва през 2021 г..

По отношение на средствата, отпуснати 
от резерва през 2021 г., а когато се 
прилага член -1, параграф 2 от 
Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент] — по отношение на 
средствата, отпуснати от резерва 
през 2022 г., размерът на резерва, който 
трябва да бъде изключен в съответствие 
с втора алинея, се коригира в 
съответствие с член 22, параграф 5, 
втора алинея. Трета алинея от 
настоящия параграф не се прилага по 
отношение на средствата, отпуснати от 
резерва през 2021 г., а когато се 
прилага член -1, параграф 2 от 
Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент] — по отношение на 
средствата, отпуснати от резерва 
през 2022 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя възможност за удължаване на прилагането на преходния 
регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не бъде приета навреме.
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Изменение 71

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 10 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В член 37, параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„Държавите членки, които 
предоставят преходна национална 
помощ през 2020 г., могат да 
продължат да я прилагат до края на 
преходния период по член -1 от 
Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент].“

Or. en

Обосновка

Премахването на тези плащания от един ден за друг ден би оказало значително 
отрицателно въздействие върху няколко чувствителни сектора. Чрез 
продължаването на тези плащания може да се гарантира предвидимост и планиране 
за земеделските стопани. Продължаването е в съответствие с принципа за 
разширяване на действието настоящите правила по време на преходния период и ще 
позволи на съответните сектори да се адаптират.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 10 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37, параграф 4, тирета 6 a и 6 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) В член 37, параграф 4 се 
добавят следните тирета:
„– 50% през 2021 г.,
– когато се прилага член -1, параграф 
2 от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент] — 50% през 2022 г.“
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Or. en

Обосновка

Премахването на тези плащания от един ден за друг ден би оказало значително 
отрицателно въздействие върху няколко чувствителни сектора. Чрез 
продължаването на тези плащания може да се гарантира предвидимост и планиране 
за земеделските стопани. Продължаването е в съответствие с принципа за 
разширяване на действието настоящите правила по време на преходния период и ще 
позволи на съответните сектори да се адаптират.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— България: 649,45 EUR — България: XXX EUR*
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
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параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Гърция: 234,18 EUR — Гърция: XXX EUR*
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
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периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Испания: 362,15 EUR — Испания: XXX EUR*;
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
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размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на пълния бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Португалия: 228,00 EUR — Португалия: XXX EUR*
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
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селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— България: 624,11 EUR — България: XXX EUR*
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
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селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Гърция: 225,04 EUR — Гърция: XXX EUR*
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
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(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Испания: 348,03 EUR — Испания: XXX EUR*
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
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2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 2 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

— Португалия: 219,09 EUR. — Португалия: XXX EUR*
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.
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Изменение 81

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се прилага член -1, параграф 2 
от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], размерът на специалното 
плащане за култура за хектар от 
площ, отговаряща на условията за 
подпомагане, се изчислява за 2022 г., 
като се умножат добивите, 
определени в параграф 2, по следните 
референтни суми:
– България: XXX EUR*
– Гърция: XXX EUR*
– Испания: XXX EUR*
– Португалия: XXX EUR*.
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
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приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 11 098 000 EUR за Гърция; a) xxx EUR* за Гърция;

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 



PE646.753v01-00 70/103 PR\1196151BG.docx

BG

договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 576 000 EUR за Франция; б) xxx EUR* за Франция;

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
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383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 35 991 000 EUR за Италия. в) xxx EUR* за Италия.

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
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на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 10 666 000 EUR за Гърция; a) xxx EUR* за Гърция;

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
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парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 554 000 EUR за Франция; б) xxx EUR* за Франция;

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
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финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 34 590 000 EUR за Италия. в) xxx EUR* за Италия.
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__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се прилага член -1, параграф 2 
от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], финансирането от Съюза 
на работните програми, посочени в 
параграф 1, за 2022 г. е:
a) xxx EUR* за Гърция;
б) xxx EUR* за Франция; и
в) xxx EUR* за Италия.
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
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под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 58 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За 2020 г. финансирането от Съюза за 
помощта за организациите на 
производители, предвидено в параграф 
1, е в размер на 2 277 000 EUR за 
Германия.

За 2020 г. финансирането от Съюза за 
помощта за организациите на 
производители, предвидено в параграф 
1, е в размер на ххх EUR* за Германия.

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
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параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 58 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За 2021 г. финансирането от Съюза за 
помощта за организациите на 
производители, предвидено в параграф 
1, е в размер на 2 188 000 EUR за 
Германия.“;

За 2021 г. финансирането от Съюза за 
помощта за организациите на 
производители, предвидено в параграф 
1, е в размер на ххх EUR* за Германия.

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
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размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 58 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се прилага член -1, параграф 2 
от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], за 2022 г. финансирането 
от Съюза за помощта за 
организациите на производители, 
предвидено в параграф 1, е в размер на 
ххх EUR* за Германия.
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
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парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 214а – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 214а след първа алинея 
се вмъква следната алинея:
„Чрез дерогация от първа алинея и 
при условие, че бъде издадено 
разрешение от Комисията, 
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Финландия може по време на 
преходния период по член -1 от 
Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], да продължава да 
предоставя национални помощи, 
които е отпускала през 2020 г. на 
производителите, на основание на 
настоящия член.“

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 214а от Регламента за ООП след получаване на разрешение от 
Комисията Финландия може да отпусне национални плащания за някои сектори. Това 
изменение има за цел да гарантира продължаването на тази помощ по време на 
преходния период, тъй като внезапното премахване на тези плащания ще окаже 
значително отрицателно въздействие върху няколко чувствителни сектора. 
Продължаването на тези плащания ще гарантира стабилност и предвидимост за 
земеделските стопани. Продължаването е в съответствие с принципа за разширяване 
на действието на настоящите правила по време на преходния период и ще позволи на 
съответните сектори да се адаптират.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за отвъдморските департаменти 
на Франция: 267 580 000 EUR,

— за отвъдморските департаменти 
на Франция: XXX EUR*,

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 



PE646.753v01-00 82/103 PR\1196151BG.docx

BG

2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на пълния бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за Азорските острови и Мадейра: 
102 080 000 EUR,

— за Азорските острови и Мадейра: 
XXX EUR*;
__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
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парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за Канарските острови: 257 970 
000 EUR.

— за Канарските острови: XXX 
EUR*.

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
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2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – тире 1



PR\1196151BG.docx 85/103 PE646.753v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за отвъдморските департаменти 
на Франция: 25 900 000 EUR,

— за отвъдморските департаменти 
на Франция: XXX EUR*,

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.
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Изменение 97

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за Азорските острови и Мадейра: 
20 400 000 EUR;

— за Азорските острови и Мадейра: 
XXX EUR*,

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
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Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за Канарските острови: 69 900 
000 EUR,

— за Канарските острови: XXX 
EUR*,

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en
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Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до 
максимална годишна сума от EUR 23 
000 000.

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до 
максимална годишна сума от ххх EUR*.

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
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приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишно предоставяната сума за 
специфичния режим на снабдяване, 
посочен в глава III, не може да 
надвишава EUR 6 830 000.“. 

3. Годишно предоставяната сума за 
специфичния режим на снабдяване, 
посочен в глава III, не може да 
надвишава ххх EUR*“. 

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018)0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
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2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 101

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение VI – част 2 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

част 2: Разбивка на помощта от Съюза 
за развитие на селските райони (2021 г.)

част 2: Разбивка на помощта от Съюза 
за развитие на селските райони 
(ежегодно за преходния период по 
член -1 от Регламент (ЕС).../... 
[Преходния регламент])

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
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живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.

Изменение 102

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение VI – част 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

(Текущи цени в евро)

2021

Белгия 67 178 046

България 281 711 396

Чехия 258 773 203

Дания 75 812 623

Германия 989 924 996

Естония 87 875 887

Ирландия 264 670 951

Гърция 509 591 606

Испания 1 001 202 880

Франция 1 209 259 199

Хърватия 281 341 503

Италия 1 270 310 371

Кипър 15 987 284

Латвия 117 307 269

Литва 195 182 517

Люксембург 12 290 956

Унгария 416 202 472

Малта 12 207 322

Нидерландия 73 151 195

Австрия 480 467 031

Полша 1 317 890 530
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Португалия 493 214 858

Румъния 965 503 339

Словения 102 248 788

Словакия 227 682 721

Финландия 292 021 227

Швеция 211 550 876

Общо за ЕС 11 230 561 046

Техническа помощ 28 146 770

Общо 11 258 707 816

Изменение

(Текущи цени в евро)

Преходен период по член -1 от 
Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент] (ежегодно*)

Белгия X

България X

Чехия X

Дания X

Германия X

Естония X

Ирландия X

Гърция X

Испания X

Франция X

Хърватия X

Италия X

Кипър X

Латвия X

Литва X

Люксембург X

Унгария X

Малта X
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Нидерландия X

Австрия X

Полша X

Португалия X

Румъния X

Словения X

Словакия X

Финландия X

Швеция X

Общо за ЕС X

Техническа помощ X

Общо X

___________________
* В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2021—2027 г. — позиция на Парламента с оглед на постигането 
на споразумение (P8_TA (2018) 0449), Европейският парламент заема позиция в 
полза на запазването в реално изражение на финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 на равнището на бюджета за периода 2014—
2020 г. (при бюджетиране на първоначалния размер на селскостопанския резерв), а 
именно 383 255 милиона евро по цени от 2018 г. (431 946 милиона евро по текущи 
цени). Следователно размерът, който трябва да бъде договорен в настоящия 
регламент, следва да се изчислява въз основа на стойностите, договорени за МФР 
за периода 2021—2027 г., или, ако тя не е приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 2020 г. в съответствие с член 312, параграф 4 
от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.
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Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение ІI – таблица – колона 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2021
Преходен период по член -1 от 

Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент] (ежегодно*)

485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
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506 000 X

672 761 X

______________

* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.
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Изменение 104

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение ІIІ – таблица – колона 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2021
Преходен период по член -1 от 

Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент] (ежегодно*)

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
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506,0 X

672,8 X

______________

* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.
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Изменение 105

Предложение за регламент
Приложение ІII
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VI – таблица – колона 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

от 2021 г. от 2021 г. нататък
25 721 X*

4 954 X
37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— —

27 970 X
— —

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— —

_______________

* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
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на равнището на бюджета за периода 
2014—2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021—2027 г., или, ако тя не е 
приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не може да подкрепи съкращения на бюджета за селското стопанство 
в предложението за МФР, тъй като доходите на земеделските стопани в ЕС вече са 
под средното равнище. Освен това настоящият регламент следва да е съобразен с 
член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, за да се гарантира справедлив стандарт на 
живот за земеделските стопани. В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. 
Европейският парламент призова за запазване на целия бюджет за селското 
стопанство.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Законодателната процедура във връзка с реформата на Общата селскостопанска 
политика (ОСП) не приключи навреме, за да се даде възможност на държавите членки 
и на Комисията да подготвят всички елементи, необходими за прилагането на новата 
правна рамка и на стратегическите планове по ОСП от 1 януари 2021 г.  Поради тази 
причина на 31 октомври 2019 г. Европейската комисия предложи регламент относно 
прехода в рамките на ОСП за 2021 г. 

Забавянето при завършването на реформата на ОСП и на многогодишната финансова 
рамка за периода 2021—2027 г. създава несигурност за земеделските стопани и 
селскостопанския сектор. За да се смекчи тази несигурност, настоящият доклад, като се 
основава на предложението на Комисията, има за цел да се гарантират продължаване на 
прилагането на настоящите правила и непрекъснати плащания за земеделските стопани 
и другите бенефициери.

Целта на докладчика е да се изгради стабилност и сигурност за земеделските стопани и 
селскостопанския сектор като цяло и да се осигури ясен път към новия програмен 
период на ОСП. Това трябва да бъде постигнато с балансиран и рационализиран 
преходен регламент, който ползва като основа настоящите правила на ОСП. 
Докладчикът счита това  въпрос от първостепенно значение, тъй като земеделските 
стопани и секторът на храните ще узнаят окончателното съдържание на новия преходен 
регламент и предвидените в него последици едва няколко месеца преди влизането в 
сила на законодателния акт. Предвид факта, че много инвестиции и поръчки на ниво 
земеделско стопанство за следващата година са направени през летните месеци, 
докладчикът подчертава необходимостта от безпроблемно продължаване на действието 
на съществуващите правила и структури и счита, че е разумно европейските 
институции да вземат бързо и ясно решение относно настоящия регламент. 

Докладчикът изразява съгласие с основния принцип на предложението на Европейската 
комисия, че се продължава със старите правила и нови средства, но заявява 
категорично, че преходният период по никакъв начин не следва да създава положение 
земеделските стопани да работят по старите правила с по-малко пари. Настоящият 
проект на доклад е категорично против всякакво намаляване на финансирането за 
селското стопанство, тъй като доходите на европейските земеделски стопани вече са 
по-ниски от средните в сравнение с други сектори. Настоящият регламент следва да 
зачита разпоредбата за гарантиране на справедлив жизнен стандарт за земеделските 
стопани, както е заложено в Договора за функционирането на Европейския съюз. 
Поради това докладът се основава на бюджетния ред, приет от Европейския парламент 
относно Многогодишната финансова рамка, в който се призовава финансирането от ЕС 
за сектора на селското стопанство да остане на сегашното равнище.  

Докладчикът разглежда настоящия регламент като важен мост между програмните 
периоди по СОП и счита, че преходният регламент следва да даде на държавите членки 
достатъчно време да подготвят съответните си национални стратегически планове, 
както и административните и информационно-технологичните си структури, 
необходими за успешното прилагане на новата правна рамка. Предвид на това един 
достатъчно дълъг преходен период, който да е съобразен с тези срокове, ще осигури 
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така необходимата стабилност и сигурност за селскостопанския сектор в прехода към 
новия програмен период на ОСП. 

Докладът набляга на необходимостта държавите членки и Комисията да проведат 
обстойни консултации със земеделските стопани и всички заинтересовани страни по 
време на изготвянето на стратегическите планове по ОСП на държавите членки. 
Подчертава се, че подготвителната работа по разработването на стратегическите 
планове по ОСП на държавите членки следва да се извърши без забавяне, за да се 
гарантира плавен преход за земеделските стопани към нов програмен период.

Времетраене 

В предложението си Комисията предлага преходен период от една година. Въпреки че 
докладчикът по принцип подкрепя тази продължителност, е очевидно, че поради 
сложността и актуалното състояние на процедурата за вземане на решение относно 
следващата многогодишна финансова рамка и реформата на ОСП е възможно да не е 
достатъчен едногодишен преходен период. Съгласно предложението за ОСП след 
2020 г. Европейската комисия предвижда, че държавите членки и националните 
администрации ще се нуждаят от най-малко една година предварително, за да 
подготвят своите стратегически планове и след това Европейската комисия ще 
разполага с няколко месеца за процеса на одобрение. Поради тези причини и въпреки 
че се съгласява с принципа за едногодишен преходен период, докладчикът предлага 
въвеждането на предпазна мярка, която да даде възможност за удължаване на 
преходния период, ако е необходимо. 

Крайният срок за публикуване в Официален вестник, 30 септември 2020 г., е определен 
за задействането на предпазната клауза, като се отчита сложността на законодателната 
процедура и необходимото време, за да може да се прилагат успешно новите правила 
на ОСП. При определяне на крайния срок, който да е съвместим с горепосочения срок, 
докладчикът счита, че моментът, в който се постигне съгласие между 
съзаконодателите, представлява достатъчна гаранция за държавите членки да започнат 
процеса на подготовка. Докладчикът счита, че това споразумение ще трябва да бъде 
постигнато най-късно до 30 юни 2020 г.

Докладчикът възприема прагматичен подход към преходния регламент и подчертава, 
че той следва да бъде отделен от реформата на ОСП. Водещ принцип за докладчика при 
изготвянето на настоящия доклад е положението, че в преходните правила не следва да 
се въвеждат нови инициативи. Този подход се основава на факта, че въпросното 
законодателство ще влезе в сила 11 месеца след внасянето на настоящия доклад, и не е 
нито справедливо, нито реалистично да изисква от европейските земеделски стопани да 
прилагат нови мерки, които не са обсъдени напълно и одобрени от съзаконодателите 
преди влизането в сила на законодателния акт. 

В рамките на реформата на ОСП ще бъдат въведени нови мерки и правила и Комисията 
посочи, че е необходимо допълнително разглеждане на тези мерки и правила с оглед на 
оповестяването им в Съобщението относно Европейския зелен пакт, публикувано на 11 
декември 2019 г. Докладчикът счита, че Европейският екологичен пакт е важно и 
всеобхватно предложение, което определя дългосрочното бъдеще на европейското 
селско стопанство и производство на храни. Въпреки това докладчикът счита, че тези 
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съображения трябва да бъдат разгледани в предложенията за реформа на ОСП, а не в 
настоящия регламент, тъй като ще съществува риск от два паралелни процеса на 
реформи, които биха представлявали значителна и скъпоструваща несигурност за 
земеделските стопани и селскостопанския сектор като цяло.

Създаване на непрекъснатост и възможности в рамките на прехода 

Докладчикът подчертава, че всички мерки, предприети по време на преходния период, 
трябва да се основават на настоящите правила и инструменти. По отношение на 
продължаването на настоящите правила на ОСП, държавите членки следва да могат да 
увеличат съфинансирането от тяхна страна на втория стълб. Важно е да се даде 
възможност за продължаване на настоящите програми за развитие на селските райони 
без съкращения за земеделските стопани и бенефициерите. 

Освен това тази възможност би подкрепила ангажимента на държавите членки за 
запазване на мерките за опазване на околната среда поне на сегашното равнище, както 
е предложено от Комисията. В доклада се предлага държавите членки да имат 
възможност да разширят обхвата на своите мерки в областта на селското стопанство, 
околната среда и климата като част от тяхната програма за развитие на селските райони 
по време на преходния период.

В доклада се коригира процесът на одобрение от страна на Европейската комисия за 
разширяване на обхвата на програмите за развитие на селските райони. Според 
докладчика Комисията следва да мотивира в достатъчна степен решението си за 
отхвърляне на разширяването на обхвата на програмите, което би спомогнало за 
своевременното осигуряване на правна сигурност и непрекъснатост на мерките за 
земеделските стопани. Очевидно е, че навременни и подробни насоки за държавите 
членки са от съществено значение, за да се избегне всякакъв риск за стабилността на 
селскостопанския сектор.

В доклада се предлага да се оптимизира срокът на вече приетите оперативни програми. 
С цел да се гарантира правната сигурност и да се даде възможност за равно третиране, 
оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците следва да могат да 
останат непроменени до съответните им крайни срокове.

Ограничение от максимум 3 години за нови ангажименти, поети през 2021 г., може да 
се счита за подходящо за по-голямата част от мерките за развитие на селските райони. 
От друга страна, мерките в областта на селското стопанство, околната среда и климата 
съгласно член 28, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които допринасят за 
прилагането на Рамковата директива за водите, директивите за Натура 2000 и за 
изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/842 за разпределяне на усилията, зависят в 
голяма степен от възможността да се поемат дългосрочни ангажименти за 
компенсиране на бенефициерите за поддържането на земята в съответствие с 
изискванията по посочените по-горе правни актове. Поради това ограничението от 3 
години не следва да се прилага за тези мерки, при условие че тези мерки са включени в 
рамката на новия стратегически план по ОСП.

Докладчикът предлага да се следва логиката на продължаване на действието на 
настоящите правила и по отношение на преходната национална помощ и други 
подобни системи, които не са удължени в предложението на Комисията. Този подход 
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ще следва общата цел да се гарантира непрекъснато продължаване на подкрепата за 
земеделските стопани и други бенефициери по време на преходния период и ще даде 
възможност на съответните сектори да се адаптират. Чрез продължаването на тези 
плащания може да се гарантира стабилност, предвидимост и способност за планиране 
за земеделските стопани. Премахването на тези плащания от един ден за друг ден би 
оказало значително отрицателно въздействие върху няколко чувствителни 
селскостопански сектора в Европа. 

Докладът подготвя почвата за по-гладък преход към новата ОСП чрез увеличаване на 
техническата помощ и насърчаване на държавите членки да започнат подготовка на 
стратегическите планове възможно най-скоро. Преходът към нов програмен период 
съдържа допълнителни административни изисквания към националните 
администрации, с потенциален риск от въздействие върху крайните бенефициери. 
Естеството на предложените промени в настоящата реформа на ОСП ще изисква и 
значително планиране и ангажименти от страна на селскостопанския сектор при 
изпълнението и постигането на нейните цели и амбиция. Даването на възможност на 
държавите членки да използват по-голям процент от средствата, отпуснати за 
техническа помощ, по време на преходния период, ще им помогне за правилното 
разработване на необходимите инструменти и мерки за постигане на поставените цели. 
По-високият размер на техническата помощ следва да бъде компенсиран след 
преходния период, а не да се прехвърля в тежест на земеделските стопани. 


