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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. се 
предвижда значителна част от 
бюджета на Съюза да продължи да се 
заделя за селското стопанство, което 
е обща политика от стратегическо 
значение. Поради това финансовият 
пакет за ОСП следва да бъде 
383,255 милиарда евро по цени за 
2018 г. (431,946 милиарда евро по 
текущи цени).

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г., 
компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, 
предложено от докладчиците по МФР и прието в междинния доклад относно 
предложението за регламент на Съвета относно многогодишната финансова рамка 
за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигане на 
споразумение.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) На 14 март и 30 май 2018 г. 
Европейският парламент подчерта в 
своята резолюция относно 
Многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2021 – 2027 г. 
значението на хоризонталните 
принципи, на които следва да се 
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основава МФР за периода 2021 –
2027 г. и всички свързани с нея 
политики на Съюза. В този контекст 
Парламентът отново потвърди 
своята позиция, че Съюзът трябва да 
изпълни своя ангажимент да играе 
водеща роля при изпълнението на 
целите на ООН за устойчиво 
развитие (ЦУР) и изрази съжаление 
по повод на липсата на ясен и видим 
ангажимент за тази цел в 
съответните предложения. Ето защо 
Парламентът поиска интегрирането 
на ЦУР във всички политики и 
инициативи на Съюза за следващата 
МФР. В резолюцията се подчертава 
освен това, че премахването на 
дискриминацията е жизненоважно за 
изпълнението на ангажиментите на 
ЕС за изграждане на приобщаваща 
Европа и поради това се изисква 
интегрирането на принципа за 
равенство между половете и 
ангажиментите за равенство между 
половете във всички политики и 
инициативи на Съюза за следващата 
МФР. В своята резолюция 
Парламентът подчертава, че след 
договарянето на Парижкото 
споразумение хоризонталните 
разходи, свързани с климата, следва да 
бъдат значително увеличени в 
сравнение с действащата МФР и да 
достигнат 30% възможно най-скоро и 
не по-късно от 2027 г.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) В своята резолюция от 30 май 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021 –
2027 г. и собствените ресурси 
Европейският парламент изразява 
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съжаление във връзка с факта, че 
предложението на Комисията от 
2 май 2018 г. относно МФР за периода 
2021 – 2027 г. води пряко до 15-
процентно намаляване на равнището 
на общата селскостопанска 
политика и изразява особено 
несъгласие с каквито и да било 
радикални съкращения, които ще се 
отразят неблагоприятно върху 
същността и целите на тази 
политика. В този контекст той 
постави също така под въпрос 
предложението за драстично 
съкращаване на Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони с над 25%.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тъй като е необходимо ОСП да 
усъвършенства начина, по който 
реагира на предизвикателствата и 
възможностите, когато такива се 
проявят на равнището на Съюза, на 
международно, национално, 
регионално, местно равнище и на 
равнището на земеделските стопанства, 
ОСП трябва да рационализира 
управлението си и да постигне по-добри 
резултати с оглед на целите на ЕС, както 
и значително да намали бюрокрацията 
и административната тежест. В модела 
на ОСП, основан на качеството на 
изпълнението („модела за 
осъществяване на политиката“), Съюзът 
би трябвало да определя основните 
политически параметри, като цели на 
ОСП и основни изисквания, а 
държавите членки да носят по-голяма 
отговорност и да се отчитат в по-
голяма степен, що се отнася до 
начините, по които постигат целите и 

(2) Тъй като е необходимо ОСП да 
усъвършенства начина, по който 
реагира на предизвикателствата и 
възможностите, когато такива се 
проявят на равнището на Съюза, на 
международно, национално, 
регионално, местно равнище и на 
равнището на земеделските стопанства, 
ОСП трябва да рационализира 
управлението си и да постигне по-добри 
резултати с оглед на целите на ЕС, както 
и значително да намали 
административната тежест. В модела на 
ОСП, основан на качеството на 
изпълнението („модела за 
осъществяване на политиката“) Съюзът 
би следвало да определя основните 
политически параметри, като цели на 
ОСП и основни изисквания, а 
държавите членки да носят по-голяма 
отговорност що се отнася до начините, 
по които постигат целите и целевите 
стойности. По-голямата субсидиарност 
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целевите стойности. По-голямата 
субсидиарност би направила възможно 
по-успешното съобразяване с местните 
условия и потребности, посредством 
приспособяване на подпомагането, така 
че то да има максимален принос за 
постигане на целите на ЕС.

би направила възможно по-успешното 
съобразяване с местните условия и 
потребности, посредством 
приспособяване на подпомагането, така 
че то да има максимален принос за 
постигане на целите на ЕС. ОСП също 
така допринася за изпълнението на 
ангажимента на Съюза и на неговите 
държави членки за постигане на 
целите за устойчиво развитие.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Акцентът в бъдещето на 
селското стопанство следва да бъде 
върху производството на 
висококачествени храни, защото 
именно в него се крие конкурентното 
предимство на Европа. Стандартите 
на Съюза следва да бъдат запазени и 
укрепени, където това е 
осъществимо, и следва да се 
предвидят мерки за допълнително 
увеличаване на дългосрочната 
производителност и 
конкурентоспособност на сектора на 
производството на храни, както и да 
се въведат нови технологии и по-
ефективно използване на ресурсите, 
като по този начин се укрепва 
водещата роля на Съюза в света.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Полезните взаимодействия между 
ЕЗФРСР и „Хоризонт Европа“ следва да 
насърчават оптималното използване от 

(6) Полезните взаимодействия между 
ЕЗФРСР и „Хоризонт Европа“, другите 
политики на Съюза и 
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ЕЗФРСР на резултатите от научни 
изследвания и иновации, и по-
специално тези, произтичащи от 
програмата „Хоризонт Европа“ и 
проектите в рамките на Европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) за 
„селскостопанска производителност и 
устойчивост“, водещи до иновации в 
сектора на селското стопанство и в 
селските райони.

международните ангажименти
следва да насърчават оптималното 
използване от ЕЗФРСР на резултатите 
от научни изследвания и иновации, и 
по-специално тези, произтичащи от 
проектите, финансирани от
програмата „Хоризонт Европа“ и в 
рамките на Европейското партньорство 
за иновации (ЕПИ) за „селскостопанска 
производителност и устойчивост“, 
водещи до иновации в сектора на 
селското стопанство и в селските 
райони.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) За да се осигури справедливо 
разпределяне на директните 
плащания между държавите членки и 
да се преодолеят различията между 
отделните региони на Съюза, следва 
да се вземат предвид надеждни 
социално-икономически показатели и 
производствените разходи. В това 
отношение от решаващо значение е 
да се осигурят равни условия на 
конкуренция за всички земеделски 
стопани в Съюза, като се вземат 
предвид слабостите и особеностите 
на малките по мащаб икономики, 
както и да се приложат мерки с цел 
смекчаване на нестабилността на 
цените.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(11а) За да се постигнат целите на 
Съюза, свързани с климата, за 
действията, свързани с климата, 
следва да се определи като цел 
заделянето на поне 25% от 
бюджетните разходи на ЕС в 
подкрепа на целите, свързани с 
климата, в МФР за периода 2021 –
2027 г. и годишна цел от 30% 
възможно най-скоро и най-късно до 
2027 г. За да се отговори на 
препоръките на Европейската сметна 
палата, следва да бъдат определени 
задължителни цели за действия в 
областта на климата в 
специфичното за програмата 
законодателство и да се изисква 
предварително разпределение на 
средства във всички процеси на 
изготвяне на програми и планиране, 
вместо последващо 
отчитане. Механизмите за 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, и за устойчивост по 
отношение на изменението на 
климата следва да се обединят 
посредством реформиране, 
разширяване и централизиране на 
системата от маркери от Рио, за да 
се направи разграничение между 
смекчаване и адаптиране, както и 
между секторите, а също така и 
посредством оценките за поставяне 
на енергийната ефективност на 
първо място при планирането на 
инвестициите в инфраструктура, 
както е посочено в Регламента 
относно управлението на енергийния 
съюз, както и ясни критерии за 
изключване. Рамките за изпълнение 
следва да се основават на адекватни и 
подробни показатели за крайните 
продукти и резултатите, които 
сочат равнището на амбиция и 
поставят резултатите в контекста 
на националните потребности, цели 
и възможности.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) С оглед на необходимостта да се 
компенсира недостигът от инвестиции в 
селскостопанския сектор в Съюза и да 
се подобри достъпът до финансови 
инструменти за приоритетните групи, а 
именно младите земеделски стопани и 
новите участници с по-висок рисков 
профил, следва да се насърчава 
използването на гаранцията InvestEU и 
комбинацията от безвъзмездни средства 
и финансови инструменти. Тъй като 
използването на финансови 
инструменти в държавите членки варира 
значително в резултат на различия по 
отношение на достъпа до финансиране, 
развитието на банковия сектор, 
наличието на рисков капитал, 
запознатостта на публичните 
администрации и потенциалния 
диапазон от бенефициери, държавите 
членки следва да установят в 
стратегическите планове по ОСП 
подходящи целеви стойности, 
бенефициери и преференциални 
условия и други възможни правила за 
допустимост.

(42) С оглед на необходимостта да се 
компенсира недостигът от инвестиции в
селскостопанския сектор в Съюза и да 
се подобри достъпът до финансови 
инструменти за приоритетните групи, а 
именно младите земеделски стопани, 
жените и новите участници с по-висок 
рисков профил, следва да се насърчава 
използването на гаранцията InvestEU и
комбинацията от безвъзмездни средства 
и финансови инструменти. Тъй като 
използването на финансови 
инструменти в държавите членки варира 
значително в резултат на различия по 
отношение на достъпа до финансиране, 
развитието на банковия сектор, 
наличието на рисков капитал, 
запознатостта на публичните 
администрации и потенциалния 
диапазон от бенефициери, държавите 
членки следва да установят в 
стратегическите планове по ОСП 
подходящи целеви стойности, 
бенефициери и преференциални 
условия и други възможни правила за 
допустимост.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
тази програма ще допринесе за 
координиране на действията в рамките 

(52) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
тази програма ще допринесе за 
координиране на действията в рамките 
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на политиките на Съюза и постигане на 
общата целeва стойност за изразходване 
на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на 
целите, свързани с климата. Очаква се 
действията по линия на ОСП да 
допринасят с 40 % от общия финансов 
пакет на ОСП за постигане на целите в 
областта на климата. По време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата ще бъдат набелязани 
съответните действия и те ще бъдат 
преразгледани в контекста на 
съответните процеси на оценка и 
преглеждане.

на политиките на Съюза и постигане на 
общата целeва стойност за изразходване 
на поне 25% от бюджета на ЕС в 
подкрепа на целите, свързани с климата, 
в МФР за периода 2021 – 2027 г., и на 
годишната цел от 30% във възможно 
най-кратък срок и не по-късно от 
2027 г. Очаква се действията по линия 
на ОСП да допринасят с 45 % от общия 
финансов пакет на ОСП за постигане на 
целите в областта на климата. По време 
на подготовката и изпълнението на 
програмата ще бъдат набелязани 
съответните действия и те ще бъдат 
преразгледани в контекста на 
съответните процеси на оценка и 
преглеждане.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 55 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55a) Новият модел на изпълнение не 
трябва да поставя под въпрос 
целостта на единния пазар, нито 
утвърдения европейски характер на 
ОСП, която трябва да остане една 
наистина обща политика, 
гарантираща прилагането на 
европейски подход и еднакви условия 
на конкуренция.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 79 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79а) След 2020 г. ОСП трябва да 
подкрепя земеделските стопани по-
ефикасно с цел справяне с 
нестабилността на цените и 
доходите.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 80 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80а) Търговските споразумения, 
подписани с трети държави и 
свързани със селскостопанския 
сектор, следва да съдържат 
механизми и предпазни клаузи за 
гарантиране на еднакви условия на 
конкуренция между земеделските 
стопани от ЕС и от трети държави, 
както и за защита на 
потребителите.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дял II, глава III и дял III, глава II 
и членове 41 и 43 от Регламент (ЕС) № 
[регламента за общоприложимите 
разпоредби] на Европейския парламент 
и на Съвета26 се прилагат за 
подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР 
съгласно настоящия регламент.

2. Дял II, глава III, дял III, глава II и 
членове 41 и 43 от Регламент (ЕС) № 
[регламента за общоприложимите 
разпоредби] на Европейския парламент 
и на Съвета26 се прилагат за 
подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР 
съгласно настоящия регламент, за да се 
осигури съгласуваност между 
структурните фондове и 
стратегическите планове.

_________________ _________________

26 Регламент (ЕС) […/…] на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[дата] [да се впише пълното 
наименование] (ОВ L...).

26 Регламент (ЕС) […/…] на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[дата] [да се впише пълното 
наименование] (ОВ L ...).
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има 
за цел допълнително да подобри 
устойчивото развитие на селското 
стопанство, прехраната и селските 
райони и да допринесе за постигането 
на следните общи цели:

ОСП следва да продължи да бъде обща 
политика на Съюза и следва да 
получава адекватно финансиране, за 
да може да постига своите цели и да 
реализира амбициите за 
преразгледана и ефикасна ОСП.
Подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има 
за цел допълнително да подобри 
устойчивото развитие на селското 
стопанство, прехраната и селските 
райони и да допринесе за постигането 
на следните общи цели:

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване развитието на 
стопанска дейност в селските райони;

ж) увеличена подкрепа за семейните 
стопанства, привличане на жени и
млади земеделски стопани и улесняване 
развитието на стопанска дейност в 
селските райони;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) насърчаване на заетостта, 
растежа, социалното приобщаване и 
местното развитие в селските райони, 
включително биоикономиката и 
устойчивото горско стопанство;

з) насърчаване на заетостта, 
растежа, социалното приобщаване и 
местното развитие в селските, 
отдалечените, естествено 
ограничените и планинските райони, 
включително биоикономиката и 
устойчивото горско стопанство;
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) насърчаване на заетостта, 
растежа, социалното приобщаване и 
местното развитие в селските райони, 
включително биоикономиката и 
устойчивото горско стопанство;

з) насърчаване на заетостта, 
растежа, социалното приобщаване, 
равенството между половете, 
недискриминацията и местното 
развитие в селските райони, 
включително биоикономиката и 
устойчивото горско стопанство;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При преследването на специфичните 
цели, държавите членки гарантират 
опростяването и качеството на 
изпълнението на подпомагането по 
линия на ОСП.

2. При преследването на специфичните 
цели, държавите членки гарантират 
опростяването и качеството на 
изпълнението на подпомагането по 
линия на ОСП. Комисията гарантира, 
че финансовият контрол и 
контролът на резултатите и 
одитните функции се извършват при 
едни и същи високи стандарти за 
непрекъснато подобрение във всички 
държави членки, като същевременно 
се зачитат в пълна степен 
принципите на субсидиарност и 
гъвкавост.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постигането на целите, посочени в член Постигането на целите, посочени в 



PE625.573v02-00 14/20 AD\1169290BG.docx

BG

5 и член 6, параграф 1, се оценява въз 
основа на общи показатели, свързани с 
крайните продукти, резултатите и 
въздействието. Наборът от общи 
показатели включва:

член 5 и член 6, параграф 1, се оценява, 
като се прилага основан на 
резултатите подход въз основа на 
общи показатели, свързани с крайните 
продукти, резултатите и въздействието. 
Наборът от общи показатели включва:

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка, която реши да 
предоставя основно подпомагане на 
доходите въз основа на права за 
получаване на плащане, управлява 
национален резерв.

1. Всяка държава членка, която реши да 
предоставя основно подпомагане на 
доходите въз основа на права за 
получаване на плащане, управлява 
национален резерв в съответствие с 
националното право.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. Общият размер на подпомагането 
от Съюза за видове интервенции за 
ЕФГЗ съгласно настоящия регламент 
за периода от 1 януари 2021 г. до 
31 декември 2027 г. е 286,543 милиарда 
евро по цени за 2018 г. 
(322,948 милиарда евро по текущи 
цени).

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г., 
компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, 
предложено от докладчиците по МФР и прието в междинния доклад относно 
предложението за регламент на Съвета относно многогодишната финансова рамка 
за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигане на 
споразумение.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Общият размер на подпомагането 
от Съюза за видове интервенции за 
ЕЗФРСР съгласно настоящия 
регламент за периода от 1 януари 
2021 г. до 31 декември 2027 г. е 
96,712 милиарда евро по цени за 2018 г. 
(108,999 милиарда евро по текущи 
цени).

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г., 
компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, 
предложено от докладчиците по МФР и прието в междинния доклад относно 
предложението за регламент на Съвета относно многогодишната финансова рамка 
за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигане на 
споразумение.

.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общият размер на 
подпомагането от Съюза за видове 
интервенции за развитие на селските 
райони съгласно настоящия 
регламент за периода от 1 януари 
2021 г. до 31 декември 2027 г. е 78 811 
милиона евро по сегашни цени в 
съответствие с многогодишната 
финансова рамка за годините 2021 г.—
202738 г..

заличава се

__________________
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38 Предложение за регламент на 
Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г., Съобщение на 
Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите, 
COM(2018)322 final.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 0,25 % от средствата, посочени в 
параграф 1, се заделят за финансиране 
на дейностите на техническата помощ 
по инициативата на Комисията, както е 
посочено в член 7 от Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП], 
включително европейската мрежа по 
ОСП, посочена в член 113, параграф 2 
от настоящия регламент и Европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, посочено в член 114 от 
настоящия регламент. Тези дейности 
могат да се отнасят до предходни и 
последващи периоди на стратегическия 
план по ОСП.

2. 0,25 % от средствата, посочени в 
член 79, параграф 3, се заделят за 
финансиране на дейностите на 
техническата помощ по инициативата 
на Комисията, както е посочено в член 7 
от Регламент (ЕС) [хоризонталния 
регламент за ОСП], включително 
европейската мрежа по ОСП, посочена в 
член 113, параграф 2 от настоящия 
регламент и Европейското партньорство 
за иновации (ЕПИ) за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
посочено в член 114 от настоящия 
регламент. Тези дейности могат да се 
отнасят до предходни и последващи 
периоди на стратегическия план по 
ОСП.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основата на SWOT анализа, посочен 
в член 103, параграф 2, и на оценката на 
потребностите, посочена в член 96, в 
стратегическия си план по ОСП 
съответната държава членка определя 

Въз основата на анализа на силните и 
слабите страни, възможностите и 
заплахите (SWOT анализа), посочен в 
член 103, параграф 2, и на оценката на 
потребностите, посочена в член 96, в 
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стратегия за интервенция, посочена в 
член 97, в които се поставят 
количествени целеви стойности и 
междинни цели с цел постигане на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Целевите стойности се 
определят, като се използва чрез общ 
набор от показатели, определени в 
приложение I.

стратегическия си план по ОСП 
съответната държава членка определя 
стратегия за интервенция, посочена в 
член 97, в която се поставят 
количествени целеви стойности и 
междинни цели с цел постигане на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Целевите стойности се 
определят, като се използва общ набор 
от показатели, определени в 
приложение I.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва междинна 
оценка на ефективността, ефикасността, 
целесъобразността, последователността 
и добавената стойност от Съюза по 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР до края на третата 
година след началото на изпълнението 
на стратегическите планове по ОСП, 
като се отчитат показателите, 
установени в приложение I. Комисията 
може да използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от [новия Финансов регламент].

2. Комисията извършва междинна 
оценка на ефективността, ефикасността, 
целесъобразността, последователността 
и добавената стойност от Съюза по 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и на 
усвояването от страна на държавите 
членки на трансферите между 
директните плащания и 
разпределените средства по ЕЗФРСР 
в съответствие с член 90 от 
настоящия регламент, до края на 
третата година след началото на 
изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП, като се отчитат 
показателите, установени в приложение 
I. Комисията може да използва всичката 
приложима информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от [новия Финансов регламент].

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията извършва последваща 3. Комисията извършва последваща 
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оценка на ефективността, ефикасността, 
целесъобразността, последователност
и добавената стойност от Съюза по 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

оценка на ефективността, ефикасността, 
целесъобразността, 
последователността и добавената 
стойност от Съюза по ЕФГЗ и ЕЗФРСР, 
както и на усвояването от страна на 
държавите членки на трансферите 
между директните плащания и 
разпределените средства по ЕЗФРСР 
в съответствие с член 90 от 
настоящия регламент.
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