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Изменение 317
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

14 Селскостопански резерв 14 Европейски резерв за 
управление на селскостопански кризи

Or. fr

Изменение 318
Мишел Дантен, Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В началото на всяка година в ЕФГЗ се 
създава европейски резерв за 
управление на селскостопански кризи,
предназначен за предоставяне на 
допълнително подпомагане на сектора 
за целите на управлението или 
стабилизирането на пазара и за да бъде 
мобилизиран, така че Съюзът да 
може да реагира бързо и ефикасно в 
случай на кризи, които засягат 
производството, преработката или 
дистрибуцията в селското стопанство
(„кризисен резерв“).

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни обхвата на селскостопанския резерв, който 
трябва да бъде мобилизиран от Съюза, за да се реагира бързо и ефикасно в случай на 
криза, която засяга производството, преработката или дистрибуцията в селското 
стопанство.

Изменение 319
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Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Дачиана Октавиа Сърбу, Момчил Неков, Павел Поц, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В началото на всяка година в ЕФГЗ се 
създава резерв, предназначен за 
предоставяне на допълнително 
подпомагане на сектора за целите на 
управлението или стабилизирането на 
пазара, или в случай на кризи, които 
засягат производството или 
дистрибуцията в селското стопанство
(„селскостопански резерв“).
Първоначалният размер на 
селскостопанския резерв през 2021 г. 
се определя в бюджета на общата 
селскостопанска политика.

Or. en

Изменение 320
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В началото на всяка година в ЕФГЗ се 
създава резерв, предназначен за 
предоставяне на допълнително 
подпомагане на сектора за целите на 
управлението или стабилизирането на 
пазара, или в случай на кризи, които 
засягат производството или 
дистрибуцията в селското стопанство
(„селскостопански резерв“).
Първоначалната сума, разпределена за 
селскостопанския резерв през 2021 г., 
се определя в общия бюджет на ОСП.

Or. es
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Изменение 321
София Рибейру

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В началото на всяка година се създава 
резерв, предназначен за предоставяне на 
допълнително подпомагане на сектора в 
случай на кризи, които засягат 
производството или дистрибуцията в 
селското стопанство („кризисен
резерв“) извън таваните по 
многогодишната финансова рамка.
Този резерв трябва да има по-ясни и 
адаптирани механизми на 
активиране, по-специално по 
отношение на най-отдалечените 
региони.

Or. en

Изменение 322
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В началото на всяка година в ЕФГЗ се 
създава селскостопански резерв, 
предназначен за предоставяне на 
допълнително подпомагане на сектора 
за целите на управлението или 
стабилизирането на пазара, или за да 
бъде мобилизиран, с цел да може да се 
реагира бързо и ефективно на кризи, 
които засягат производството или 
дистрибуцията в селското стопанство
(„селскостопански резерв“).

Or. en
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Изменение 323
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 324
Петер Яр, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В началото на всяка година в ЕФГЗ се 
създава селскостопански резерв за 
предоставяне на допълнително 
подпомагане на сектора за целите на 
управлението или стабилизирането на
пазарите, или за да бъде мобилизиран, 
така че Съюзът да може да реагира 
бързо ефективно на кризи, които 
засягат производството или
дистрибуцията в селското стопанство
(„селскостопански резерв“).

Or. en
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Обосновка

Това изменение има за цел да уточни обхвата на селскостопанския резерв, 
предназначен да бъде мобилизиран от Съюза, за да се реагира бързо и ефективно в 
случай на криза, която засяга производството в селското стопанство.

Изменение 325
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 326
Нуну Мелу

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 327
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В началото на всяка година във 
функция 2 от бюджета на ЕС се 
създава резерв, предназначен за 
предоставяне на допълнително 
подпомагане на сектора за целите на
разумното и безпрепятствено
стабилизиране и управление на пазара 
в случай на кризи, които засягат 
производството или дистрибуцията в 
селското стопанство („селскостопански 
резерв“).

Or. en

Обосновка

Трябва да финансираме резерва на ЕС по конкретен бюджетен ред във функция 2 от 
бюджета на ЕС.

Изменение 328
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В началото на всяка година в ЕФГЗ се 
създава резерв, предназначен за 
предоставяне на допълнително 
подпомагане на сектора за целите на 
управлението или стабилизирането 
на пазара, или в случай на кризи, които 

В началото на всяка година извън 
таваните по многогодишната 
финансова рамка се създава резерв, 
предназначен за предоставяне на 
допълнително подпомагане на сектора в 
случай на кризи, които засягат 
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засягат производството или 
дистрибуцията в селското стопанство 
(„селскостопански резерв“).

производството или дистрибуцията в 
селското стопанство („кризисен 
резерв“).

Or. en

Обосновка

Кризисният резерв следва да се прилага извън обхвата на МФР.

Изменение 329
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за финансиране на 
резерва включват неусвоените през 
предходната година бюджетни 
кредити на ЕФГЗ.

Or. es

Обосновка

Целта на това изменение е да се избегне автоматичното прилагане на механизма за 
финансова дисциплина.

Изменение 330
София Рибейру

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 331
Мишел Дантен, Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Бюджетните кредити за 
селскостопанския резерв се вписват 
директно в бюджета на Съюза и се 
мобилизират за годината или 
годините, за която/които се изисква 
допълнително подпомагане, за 
финансиране на следните мерки:

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел настоящият член да се формулира по друг начин във връзка 
с останалите внесени изменения, в които се определят различните допустими за 
финансиране мерки.

Изменение 332
Петер Яр, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Бюджетните кредити на
селскостопанския резерв се вписват 
директно в бюджета на Съюза и се 
мобилизират за финансовата година 
или финансовите години, за които се 
изисква допълнително подпомагане, за 
финансиране на следните мерки:

Or. en

Изменение 333
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
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Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Бюджетните кредити за 
селскостопанския резерв се вписват 
директно в бюджета на Съюза и се 
мобилизират в рамките на 
финансовата(ите) година(и), в която 
се изисква допълнително подпомагане, 
за финансиране на следните мерки:

Or. en

Изменение 334
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Бюджетните кредити за 
селскостопанския кризисен резерв не се 
вписват директно в бюджета на Съюза, 
а се обслужват извън таваните по 
многогодишната финансова рамка.

Or. en

Обосновка

Кризисният резерв следва да се прилага извън обхвата на МФР.

Изменение 335
Нуну Мелу

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Бюджетните кредити за 
селскостопанския резерв се вписват 
директно в бюджета на Съюза, но се 
обслужват извън таваните по 
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многогодишната финансова рамка.

Or. en

Изменение 336
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Първоначалните бюджетни кредити 
за селскостопанския резерв се
придобиват извън бюджета на ОСП.

Or. en

Изменение 337
Мишел Дантен, Норберт Ердьош, Даниел Буда

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерки, които финансират до 
50% от стойността на изплатените 
компенсации като презастраховане 
на застраховки, свързани с климата, 
посочени в член 70 от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент относно 
стратегическите планове в рамките 
на ОСП] за кризите, при които 
съотношението между размера на 
обезщетенията, които се изплащат 
на земеделските производители, и 
размера на получените 
застрахователни премии, е между 
170% и 230%;

Or. fr
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Обосновка

Това изменение има за цел да въведе частично презастраховане на инструментите за 
управление на риска в случай на сериозни кризи, при които съотношението между 
обезщетенията, които се изплащат на земеделските производители, и размера на 
получените застрахователни премии е между 170% (веднъж на 60 години) и 230% 
(веднъж на 100 години), за да се намали нивото на риска, за да се позволи развитието 
на тези инструменти и намаляването на размера на застрахователните премии за 
земеделските производители в съответствие с целите на Европейската комисия.

Изменение 338
Паоло Де Кастро

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мерки, които ще наследят 
инструментите за стабилизиране на 
доходи, посочени в член 70 от 
Регламент (EС) ... / ... [Регламент 
относно стратегическите планове по 
ОСП] в случай на криза на пазара с по-
висока честота от предварително 
определения праг по сектори.

Or. en

Изменение 339
Петер Яр, Мишел Дантен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мерки, които финансират 
частично компенсацията, изплатена 
като презастраховане при 
застраховане срещу рискове, свързани 
с климата, посочени в член 70 от 
Регламент (EС) ... / ... [Регламент 
относно стратегическите планове по 
ОСП] при повтарящи се климатични 
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кризи в период по-дълъг от 60 години;

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да въведе частичното презастраховане на застраховането 
срещу рискове, свързани с климата, посочено в член 70 от Регламента относно 
стратегическите планове по ОСП, като мярка, отговаряща на условията за подкрепа, 
когато съотношението между размера на изплатените компенсации на земеделските 
стопани и размера на събраните застрахователни премии е повече от 170 (веднъж на
60 години). Тези мерки за презастраховане имат за цел да понижат риска, за да се 
даде възможност за развитие на използването от страна на земеделските стопани 
на тези инструменти за управление на риска и за намаляване на размера на 
застрахователните премии.

Изменение 340
Мишел Дантен, Даниел Буда

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки, които имат за цел да 
заменят изплащаните компенсации с 
инструменти за стабилизиране на 
приходите, посочени в член 70 от 
Регламент (ЕС).../... [Регламент 
относно стратегическите планове в 
рамките на ОСП] на техните членове
– земеделски производители, в случай 
на криза на пазара с по-голяма 
честота от определения 
предварително праг за сектор и чиято 
полза би могла да бъде разширена към 
земеделски производители, 
нечленуващи в тези инструменти, без 
последните да могат да се възползват 
от по-благоприятно третиране чрез 
тези мерки и/или чрез помощ от 
държавата.

Or. fr
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Обосновка

Това изменение има за цел да се въведе замяна на инструментите за стабилизиране на 
приходите в случаите на сериозни кризи, които са с честота по-голяма от 
предварително определен секторен праг, чрез делегирани актове от Комисията, за да 
се намали нивото на риска с цел да се позволи развитието на тези инструменти и 
намаляването на размера на финансовия принос на земеделските производители, в 
съответствие с целите на Комисията.

Изменение 341
Паоло Де Кастро

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерките за предотвратяване и 
управление на смущения на пазара, 
предвидени в членове 219, 220 и 221 от 
Регламент (EС) № 1308/2013, 
предложени от Европейската 
комисия и прилагани след мерките, 
посочени в член 14, параграф 1, алинея 
2, буква а)

Or. en

Изменение 342
Петер Яр, Мишел Дантен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки, които ще наследят 
инструментите за стабилизиране на 
доходи, посочени в член 70 от 
Регламент (EС) ... / ... [Регламент 
относно стратегическите планове по 
ОСП] в случай на криза на пазара с по-
висока честота от предварително 
определения праг по сектори;
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Or. en

Обосновка

С това изменение се цели да се въведе мярка, която ще наследи инструментите за 
стабилизиране на доходите, посочени в член 70 от Регламента относно 
стратегическите планове по ОСП, като мерки, отговарящи на условията за подкрепа 
от селскостопанския резерв в случай на сериозни кризи с по-висока честота от 
секторния праг, определен предварително от делегираните актове на Европейската 
комисия. Тези мерки за разместване имат за цел да понижат риска, за да се даде 
възможност за развитие при използването от страна на земеделските стопани на 
тези инструменти за управление на риска в съответствие с целите на Европейската 
комисия в тази област.

Изменение 343
Петер Яр, Мишел Дантен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерките за предотвратяване и 
управление на смущения на пазара, 
предвидени в членове 219, 220 и 221 от 
Регламент (EС) № 1308/2013, които 
ще трябва да бъдат предложени от 
Европейската комисия и прилагани 
след като са изпълнени условията, 
посочени в член 14, параграф 1, алинея 
2, буква б) или в член 14, параграф 1, 
алинея 2, буква в);

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е да се уточни, че членове 219 – 221 се отнасят до мерките 
за предотвратяване и управление на смущения на пазара, предвидени в единната обща 
организация на пазара, и че задействането на подобни мерки от Комисията следва да 
бъде извършено незабавно, ако мащабът на кризата изисква задействане на мерките 
за презастраховане при застраховане срещу рискове, свързани с климата, или на 
инструменти за стабилизиране на доходите.

Изменение 344
Мишел Дантен, Даниел Буда
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изключителните мерки за 
предотвратяване и за управление на 
смущенията на пазарите, предвидени 
в членове 219, 220 и 221 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013;

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да поясни, че членове 219 – 221 се отнасят до мерките за 
предотвратяване и за управление на смущенията на пазарите, предвидени единствено 
в ООП.

Изменение 345
Мишел Дантен, Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това изменение е следствие от преформулирането на настоящия член.

Изменение 346
Норберт Ердьош, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Трябва да финансираме резерва на ЕС по конкретен бюджетен ред във функция 2 от 
бюджета на ЕС.

Изменение 347
Жан Артюи

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В началото на всяка финансова 
година в ЕФГЗ се създава 
селскостопански резерв за 
предоставяне на допълнително 
подпомагане на сектора за целите на 
управлението или стабилизирането 
на пазарите, или за да бъде 
мобилизиран, така че Съюзът да 
може да реагира бързо и ефективно на
кризи, които засягат производството 
или дистрибуцията в селското 
стопанство („селскостопански 
резерв“).

Or. en

Изменение 348
Жан Артюи

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетните кредити на
селскостопанския резерв се вписват 
директно в бюджета на Съюза и се 
мобилизират за финансовата година 
или финансовите години, за които се 
изисква допълнително подпомагане, за 
финансиране на следните мерки:

б) мерки, които финансират 
частично компенсацията, изплатена 
като презастраховане при 
застраховане срещу рискове, свързани 
с климата, посочени в член 70 от 
Регламент (EС) ... / ... [Регламент 
относно стратегическите планове по 
ОСП] при повтарящи се климатични 
кризи в период по-дълъг от 60 години;

г) мерки за предотвратяване и 
управление на смущения на пазара, 
предвидени в членове 219, 220 и 221 от 
Регламент (EС) № 1308/2013, които 
ще трябва да бъдат предложени от 
Европейската комисия и прилагани 
след като са изпълнени условията, 
посочени в член 14, параграф 1, алинея 
2, буква б) или в член 14, параграф 1, 
алинея 2, буква в);

Or. en

Изменение 349
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата по селскостопанския резерв е 
най-малко 400 милиона евро по текущи 
цени в началото на всяка година за 
периода 2021 – 2027 г. Комисията може 
да коригира сумата по селскостопанския 
резерв през годината, когато това е 

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

когато това е целесъобразно с оглед на 
развитието или перспективите на пазара 
през текущата или следващата година, 
както и на произхода и нивото на 
спешност на кризите, за да се 
отговори възможно най-ефикасно на 
нуждите на земеделските 
производители. Тази повторна оценка 
ще бъде направена като се вземат
предвид наличните бюджетни кредити 
по линия на бюджета на Европейския 
съюз за текущата година.

Or. fr

Изменение 350
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Сумата по кризисния резерв е най-
малко 400 милиона евро по текущи цени 
в началото на всяка финансова година и 
в периода 2021 – 2027 г. постепенно 
нараства до максимална разпределена 
сума от 1,5 милиарда евро по текущи 
цени.
Комисията може да коригира сумата по 
селскостопанския резерв през годината, 
когато това е целесъобразно с оглед на 
развитието или перспективите на пазара 
през текущата или следващата година и 
като взема предвид наличните 
бюджетни кредити по линия на ЕФГЗ.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да предложи постепенното създаване на селскостопански 
резерв, чиято критична маса ще бъде достатъчна (1.5 милиарда евро) за действия при 
управление на смущения на пазара. 400 милиона евро изглеждат твърде
недостатъчни, като се има предвид че общите разходи в рамките на кризите в 
периода 2014 – 2016 г. достигнаха около 2,8 милиарда евро и че по-добра реакция при 
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използването на резерва, основано на обновен набор от инструменти, щеше да струва 
далеч по-малко на данъкоплатеца.

Изменение 351
Ивари Падар

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За периода 2021 – 2027 г. в началото 
на всяка година в кризисния резерв
постъпват 400 милиона евро по 
текущи цени, независимо дали 
кризисният резерв се използва или не. 
Комисията може да коригира сумата по
кризисния резерв през годината, когато 
това е целесъобразно, с оглед на 
развитието на кризата, като взема под 
внимание като първи и основен 
източник наличните целеви приходи 
или възстановявания на средства във 
връзка с нередности в областта на 
селското стопанство по функция 2.

Or. et

Изменение 352
Жан Артюи

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Сумата по селскостопанския резерв се 
натрупва постепенно в периода 2021 –
2027 г. чрез годишни бюджетни 
кредити от най-малко 400 милиона 
евро в началото на всяка година от 
периода, за да достигне максимум 1 
700 000 000 евро.
Комисията може да коригира сумата по 
селскостопанския резерв през годината, 
когато това е целесъобразно с оглед на 
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кредити по линия на ЕФГЗ. развитието или перспективите на пазара 
през текущата или следващата година и 
като взема предвид наличните 
бюджетни кредити по линия на ЕФГЗ.

Or. en

Изменение 353
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Дачиана Октавиа Сърбу, Момчил Неков, Павел Поц, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 354
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата по селскостопанския резерв е
най-малко 400 милиона евро по текущи 
цени в началото на всяка година за
периода 2021—2027 г. Комисията може 

Селскостопанският резерв се 
натрупва постепенно в периода 2021 –
2027 г. чрез годишни бюджетни 
кредити от най-малко 400 милиона 
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да коригира сумата по селскостопанския 
резерв през годината, когато това е 
целесъобразно с оглед на развитието 
или перспективите на пазара през 
текущата или следващата година и като 
взема предвид наличните бюджетни 
кредити по линия на ЕФГЗ.

евро по текущи цени в началото на 
всяка година от периода, за да 
достигне максимум 1,5 милиарда евро.
Комисията може да коригира сумата по 
селскостопанския резерв през годината, 
когато това е целесъобразно с оглед на 
развитието или перспективите на пазара 
през текущата или следващата година и 
като взема предвид наличните 
бюджетни кредити по линия на ЕФГЗ.

Or. en

Изменение 355
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Сумата по селскостопанския резерв е 
най-малко 600 милиона евро по текущи 
цени в началото на всяка година за 
периода 2021 – 2027 г. След получено 
съгласие от Парламента и от Съвета
Комисията може, по собствена 
инициатива или по мотивирана 
молба на държава членка, да коригира 
сумата по селскостопанския резерв през 
годината, когато това е целесъобразно с 
оглед на развитието или перспективите 
на пазара през текущата или следващата 
година и като взема предвид наличните 
бюджетни кредити по линия на ЕФГЗ.

Or. fr

Изменение 356
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Сумата по кризисния резерв е най-
малко 400 милиона евро по текущи цени 
в началото на всяка година за периода 
2021 – 2027 г. Комисията може да 
коригира сумата по кризисния резерв 
през годината, когато това е 
целесъобразно с оглед на развитието на 
кризата, като взема предвид наличните 
бюджетни кредити.

Or. en

Изменение 357
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Сумата по селскостопанския резерв е 
най-малко 500 милиона евро по текущи 
цени в началото на всяка година за 
периода 2021—2027 г. Комисията може 
да коригира сумата по селскостопанския 
резерв през годината, когато това е 
целесъобразно с оглед на развитието 
или перспективите на пазара през 
текущата или следващата година и като 
взема предвид наличните бюджетни 
кредити по функция 2 от бюджета на 
ЕС.

Or. en

Обосновка

Трябва да увеличим финансирането на селскостопанския резерв на ЕС на 800 милиона 
евро, позовавайки се на практическия опит от предишните кризи.
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Изменение 358
Нуну Мелу

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Сумата по кризисния резерв е най-
малко 300 милиона евро по текущи цени 
в началото на всяка година за периода 
2021 – 2027 г. Комисията може да 
коригира сумата по кризисния резерв 
през годината, когато това е 
целесъобразно с оглед на развитието на 
кризата, като взема предвид наличните 
бюджетни кредити.

Or. en

Изменение 359
София Рибейру

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Сумата по кризисния резерв е най-
малко 400 милиона евро по текущи цени 
в началото на всяка година за периода 
2021 – 2027 г. Комисията може да 
коригира сумата по кризисния резерв 
през годината, когато това е 
целесъобразно с оглед на развитието на 
кризата, като взема предвид наличните 
бюджетни кредити.

Or. en
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Изменение 360
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 361
Сандра Калниете, Ивари Падар, Бронис Ропе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Като крайна мярка може да се приложи финансова дисциплина за допълване на 
годишния кризисен резерв.

Изменение 362
Мария Лидия Сенра Родригес
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че наличните бюджетни 
кредити по линия на ЕЗФРСР не са 
достатъчни, сумата на резерва може 
да се коригира според 
съществуващите нужди чрез други 
бюджетни инструменти.

Or. es

Изменение 363
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Чрез дерогация от член 12, параграф 2, 
буква г) от Финансовия регламент 
бюджетните кредити от 
селскостопанския резерв, за които не са 
поети задължения, се пренасят без 
ограничение във времето, за да се 
финансира селскостопанският резерв 
през следващите финансови години.
Освен това чрез дерогация от член 12, 
параграф 2, буква г) от Финансовия 
регламент цялата неизползвана сума 
по селскостопанския резерв, която е 
налична в края на 2020 година, се 
пренася за 2021 година, без да се връща 
в бюджетните редове, които 
покриват дейностите, посочени в 
член 5, параграф 2, буква в), и се 
предоставя за финансиране на 
селскостопанския резерв.

Or. en
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Обосновка

Механизмът на пренасяне следва да бъде запазен.

Изменение 364
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Чрез дерогация от член 12, параграф 2, 
буква г) от Финансовия регламент 
бюджетните кредити от 
селскостопанския резерв, за които не са 
поети задължения, се пренасят без 
ограничение във времето, за да се 
финансира селскостопанският резерв 
през следващите финансови години, 
което води до натрупване на 
бюджетните кредити от една година 
в друга в продължение на цялата
финансовата година.

Or. fr

Изменение 365
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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селскостопанския резерв.

Or. es

Обосновка

Предлага се премахване на параграф 2 от член 14, така че сумите, непредоставени на 
земеделските стопани през 2020 г., да бъдат възстановени през 2021 г. и да се избегне 
дискриминационното третиране спрямо други финансови години.

Ако се запази предложението на Комисията, може да бъдат предявени множество 
искове пред съдилищата за неспазване на действащия Регламент (ЕС) № 1306/2013, 

съгласно който всяка сума, която не се предоставя за мерки при кризи в края 
на финансовата година, се изплаща.

Изменение 366
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 367
Лауренциу Ребега, Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

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

заличава се

Or. ro

Изменение 368
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Момчил Неков, Павел Поц, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

В междинният доклад относно многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г. –
позиция на Парламент с оглед на постигането на споразумение, Европейският 
парламент предложи да предостави допълнителна сума от 400 милиона евро към 
бюджета на ОСП на равнищата от периода 2014 – 2020 г. за създаване на 
селскостопански резерв. В съответствие с това предложение настоящият параграф 
следва да бъде заличен.
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Изменение 369
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 370
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 371
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Мат Карти

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Освен това цялата неизползвана сума по 
кризисния резерв, която е налична в 
края на 2020 година, се връща на 
бенефициерите, които са прилагали 
финансова дисциплина през 
предходната година.

Or. en

Изменение 372
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Освен това чрез дерогация от член 12, 
параграф 2, буква г) от Финансовия 
регламент цялата неизползвана сума по 
кризисния резерв, която е налична в 
края на последната година на 
прилагане на настоящата ОСП 
(година N), се пренася за първата
година на прилагане на следващата 
ОСП (година N + 1), без да се връща в 
бюджетните редове, които покриват 
дейностите, посочени в член 5, параграф 
2, буква в), и се предоставя за 
финансиране на селскостопанския 
резерв.

Or. fr
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Изменение 373
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Освен това чрез дерогация от член 12, 
параграф 2, буква г) от Финансовия 
регламент цялата неизползвана сума по 
кризисния резерв, която е налична в
края на 2020 година, се връща на 
земеделските стопани в 
съответствие с настоящите правила 
през 2021 г. Кризисният резерв за 2021 
година се допълва от допълнителен 
специален бюджетен ред, включен във 
функция 2 от бюджета на ЕС.

Or. en

Обосновка

Не съм съгласен с факта, че съгласно правилата на кризисния фонд сумите, изтеглени 
през 2020 г., ще са част от новия резерв през 2021 г. Тази сума трябва да бъде 
върната на земеделските стопани в съответствие с настоящите правила през 2021 г. 
Кризисният резерв за 2021 г. се допълва от допълнителен специален бюджетен ред, 
включен във функция 2 от бюджета на ЕС.

Изменение 374
Петер Яр, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, за 
да се допълни настоящият член при 
определянето на секторните прагове, 
установени в член 14, параграф 1, 
алинея 2, буква б).

Or. en
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Обосновка

С това изменение се цели да се въведе мярка, която ще наследи инструментите за 
стабилизиране на доходите, посочени в член 70 от Регламента относно 
стратегическите планове по ОСП, като мерки, отговарящи на условията за подкрепа 
от селскостопанския резерв в случай на сериозни кризи с по-висока честота от 
секторния праг, определен предварително от делегираните актове на Европейската 
комисия. Тези мерки за разместване имат за цел да понижат риска, за да се даде 
възможност за развитие при използването от страна на земеделските стопани на 
тези инструменти за управление на риска в съответствие с целите на Европейската 
комисия в тази област.

Изменение 375
Жан Артюи

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, за 
да се допълни настоящият член при 
определянето на секторните прагове, 
установени в член 14, параграф 1, 
алинея 2, буква в).

Or. en

Изменение 376
Мишел Дантен, Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, за 
да се допълни настоящият член при
определянето на секторните прагове, 
които позволяват активирането на 
мерките за пренасяне на секторните 
инструменти за стабилизиране на 
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приходите.

Or. fr

Обосновка

Това изменение допълва предното изменение, имащо за цел да въведе пренасяне на 
инструментите за стабилизиране на приходите в случаите на сериозни кризи, които 
са с честота по-голяма от определен предварително секторен праг чрез делегирани 
актове от Комисията, за да се намали нивото на риска с цел да се позволи 
развитието на тези инструменти и намаляването на размера на финансовия принос 
на земеделските производители, в съответствие с целите на Комисията.

Изменение 377
Габриел Мато, Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя ставка на корекция 
за интервенциите под формата на 
директни плащания, посочени в член 5, 
параграф 2, буква в) от настоящия 
регламент, и за финансовия принос на 
Съюза за специфичните мерки, 
посочени в член 5, параграф 2, буква е) 
от настоящия регламент и 
предоставяни по силата на глава ІV 
от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава 
ІV от Регламент (ЕС) № 229/2013
(„ставка на корекция“), когато 
прогнозите за финансирането на 
интервенциите и мерките, финансирани 
в рамките на този подтаван за дадена 
финансова година показват, че 
приложимите годишни тавани ще бъдат 
надвишени.

Комисията определя ставка на корекция 
за интервенциите под формата на 
директни плащания, посочени в член 5, 
параграф 2, буква в) от настоящия 
регламент („ставка на корекция“), 
когато прогнозите за финансирането на 
интервенциите и мерките, финансирани 
в рамките на този подтаван за дадена 
финансова година показват, че 
приложимите годишни тавани ще бъдат 
надвишени.

Or. es

Обосновка

Директните плащания за сметка на средствата по програма POSEI трябва да 
останат освободени, тъй като съществува праг в самия Регламент (ЕС) № 228/2013, 
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който възпира прекомерните разходи от гледна точка както на програмирането, 
така и на изпълнението.

Изменение 378
Рикарду Серан Сантуш, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела Зоана

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя ставка на корекция 
за интервенциите под формата на 
директни плащания, посочени в член 5, 
параграф 2, буква в) от настоящия 
регламент, и за финансовия принос на 
Съюза за специфичните мерки, 
посочени в член 5, параграф 2, буква е) 
от настоящия регламент и 
предоставяни по силата на глава ІV 
от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава 
ІV от Регламент (ЕС) № 229/2013 
(„ставка на корекция“), когато 
прогнозите за финансирането на 
интервенциите и мерките, финансирани 
в рамките на този подтаван за дадена 
финансова година показват, че 
приложимите годишни тавани ще бъдат 
надвишени.

Комисията определя ставка на корекция 
за интервенциите под формата на 
директни плащания, посочени в член 5, 
параграф 2, буква в) от настоящия 
регламент, („ставка на корекция“), 
когато прогнозите за финансирането на 
интервенциите и мерките, финансирани 
в рамките на този подтаван за дадена 
финансова година показват, че 
приложимите годишни тавани ще бъдат 
надвишени.

Or. en

Изменение 379
Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя ставка на корекция 
за интервенциите под формата на 
директни плащания, посочени в член 5, 
параграф 2, буква в) от настоящия 
регламент, и за финансовия принос на 
Съюза за специфичните мерки, 

Комисията определя ставка на корекция 
за интервенциите под формата на 
директни плащания, посочени в член 5, 
параграф 2, буква в) от настоящия 
регламент, и за финансовия принос на 
Съюза за специфичните мерки, 
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посочени в член 5, параграф 2, буква е) 
от настоящия регламент и предоставяни 
по силата на глава ІV от Регламент (ЕС) 
№ 228/2013 и глава ІV от Регламент
(ЕС) № 229/2013 („ставка на корекция“), 
когато прогнозите за финансирането на 
интервенциите и мерките, финансирани 
в рамките на този подтаван за дадена 
финансова година показват, че 
приложимите годишни тавани ще бъдат 
надвишени.

посочени в член 5, параграф 2, буква е) 
от настоящия регламент и предоставяни 
по силата на глава ІV от Регламент (ЕС) 
№ 228/2013 и глава ІV от Регламент
(ЕС) № 229/2013 („ставка на корекция“), 
когато прогнозите за финансирането на 
интервенциите и мерките, финансирани 
в рамките на този подтаван за дадена 
финансова година показват, че
приложимите годишни тавани ще бъдат 
надвишени. Ставката на корекция не 
се прилага за директни плащания от 
2 000 евро или по-малко.

Or. pl

Обосновка

Освобождаването от механизма за финансова дисциплина следва да се запази за 
бенефициерите на директни плащания на стойност 2 000 евро.

Изменение 380
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя ставка на корекция 
за интервенциите под формата на 
директни плащания, посочени в член 5, 
параграф 2, буква в) от настоящия 
регламент, и за финансовия принос на 
Съюза за специфичните мерки, 
посочени в член 5, параграф 2, буква е) 
от настоящия регламент и предоставяни 
по силата на глава ІV от Регламент (ЕС) 
№ 228/2013 и глава ІV от Регламент
(ЕС) № 229/2013 („ставка на корекция“), 
когато прогнозите за финансирането на 
интервенциите и мерките, финансирани 
в рамките на този подтаван за дадена 
финансова година показват, че 
приложимите годишни тавани ще бъдат 
надвишени.

За бенефициерите с размер на 
помощта над 2 000 евро Комисията 
определя ставка на корекция за 
интервенциите под формата на 
директни плащания, посочени в член 5, 
параграф 2, буква в) от настоящия 
регламент, и за финансовия принос на 
Съюза за специфичните мерки, 
посочени в член 5, параграф 2, буква е) 
от настоящия регламент и предоставяни 
по силата на глава ІV от Регламент (ЕС) 
№ 228/2013 и глава ІV от Регламент
(ЕС) № 229/2013 („ставка на корекция“), 
когато прогнозите за финансирането на 
интервенциите и мерките, финансирани 
в рамките на този подтаван за дадена 
финансова година показват, че 
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приложимите годишни тавани ще бъдат 
надвишени.

Or. es

Изменение 381
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя ставка на корекция 
за интервенциите под формата на 
директни плащания, посочени в член 5, 
параграф 2, буква в) от настоящия 
регламент, и за финансовия принос на 
Съюза за специфичните мерки, 
посочени в член 5, параграф 2, буква е) 
от настоящия регламент и предоставяни 
по силата на глава ІV от Регламент (ЕС) 
№ 228/2013 и глава ІV от Регламент
(ЕС) № 229/2013 („ставка на корекция“), 
когато прогнозите за финансирането на 
интервенциите и мерките, финансирани 
в рамките на този подтаван за дадена 
финансова година показват, че 
приложимите годишни тавани ще бъдат 
надвишени.

След получено съгласие от 
Парламента и от Съвета Комисията 
определя ставка на корекция за 
интервенциите под формата на 
директни плащания, посочени в член 5, 
параграф 2, буква в) от настоящия 
регламент, и за финансовия принос на 
Съюза за специфичните мерки, 
посочени в член 5, параграф 2, буква е) 
от настоящия регламент и предоставяни 
по силата на глава ІV от Регламент (ЕС) 
№ 228/2013 и глава ІV от Регламент
(ЕС) № 229/2013 („ставка на корекция“), 
когато прогнозите за финансирането на 
интервенциите и мерките, финансирани 
в рамките на този подтаван за дадена 
финансова година показват, че 
приложимите годишни тавани ще бъдат 
надвишени.

Or. fr

Изменение 382
Сандра Калниете, Ивари Падар, Бронис Ропе

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 383
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането се прилага само за 
директни плащания, надвишаващи 
2 000 евро, които се отпускат на 
земеделските стопани през 
съответната календарна година.

Or. pl

Изменение 384
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изчисляването на корекцията засяга 
единствено бенефициерите с 
директни плащания от 2 000 или 
повече евро.

Or. en

Изменение 385
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на корекция, определена в 
съответствие с настоящия член, се 
прилага само за директни плащания, 
надвишаващи 2 500 евро, които се 
отпускат на земеделски стопани през 
съответната календарна година.

Or. en

Обосновка

Малките земеделски стопани се освобождават от прилагане на финансова 
дисциплина.

Изменение 386
Беата Гошевска

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Финансирането се прилага 
само за директни плащания, 
надвишаващи 2 000 евро, които се 
отпускат на земеделските стопани 
през съответната календарна година.

Or. pl

Изменение 387
Елси Катайнен, Меря Кюльонен

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 1 декември на съответната 
календарна година, за която се прилага 
ставката на корекция, въз основа на 
нова информация Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 

2. До 1 ноември на съответната 
календарна година, за която се прилага 
ставката на корекция, въз основа на 
нова информация Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 



AM\1170200BG.docx 41/193 PE630.688v01-00

BG

адаптиране на ставката на корекция, 
определена в съответствие с параграф 1. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

адаптиране на ставката на корекция, 
определена в съответствие с параграф 1. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Коригирането на финансовата дисциплина трябва да бъде извършено толкова рано, че 
плащанията да могат да се извършат навреме. Не следва да се застрашава
възможността от 1 януари да се извършват директни плащания с актуална 
информация относно финансовата дисциплина.

Изменение 388
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато останат на разположение 
бюджетни кредити за пренасяне, както е 
посочено в първа алинея, Комисията 
може да приеме актове за изпълнение, 
за да определи по държави членки 
сумите на бюджетните кредити, за 
които не са поети задължения, които да 
бъдат възстановени на крайните 
бенефициери, освен когато общата 
сума на бюджетните кредити, за 
които не са поети задължения, 
представлява по-малко от 0,2 % от 
годишния таван за разходите по 
линия на ЕФГЗ.

Когато останат на разположение 
бюджетни кредити за пренасяне, както е 
посочено в първа алинея, Комисията 
може да приеме актове за изпълнение, 
за да определи по държави членки 
сумите на бюджетните кредити, за 
които не са поети задължения, които да 
бъдат възстановени на крайните 
бенефициери.

Or. en

Обосновка

Това изречение не е смислово издържано в текста, поради което се заличава.

Изменение 389
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Мат Карти

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато останат на разположение 
бюджетни кредити за пренасяне, както е 
посочено в първа алинея, Комисията 
може да приеме актове за изпълнение, 
за да определи по държави членки 
сумите на бюджетните кредити, за 
които не са поети задължения, които да 
бъдат възстановени на крайните 
бенефициери, освен когато общата сума 
на бюджетните кредити, за които не са 
поети задължения, представлява по-
малко от 0,2% от годишния таван за 
разходите по линия на ЕФГЗ.

Когато останат на разположение 
бюджетни кредити за пренасяне, както е 
посочено в първа алинея, Комисията 
може да приеме актове за изпълнение, 
за да определи по държави членки 
сумите на бюджетните кредити, за 
които не са поети задължения, които да 
бъдат възстановени на крайните 
бенефициери, освен когато общата сума 
на бюджетните кредити, за които не са 
поети задължения, представлява по-
малко от 0,1% от годишния таван за 
разходите по линия на ЕФГЗ.

Or. en

Изменение 390
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите, определени от Комисията в 
съответствие с параграф 3, втора алинея, 
се възстановяват на крайните 
бенефициери от държавите членки по 
обективни и недискриминационни 
критерии. Държавите членки 
прилагат минимален праг на сумите 
за възстановяване за всеки краен 
бенефициер.

Сумите, определени от Комисията в 
съответствие с параграф 3, втора алинея, 
се възстановяват на крайните 
бенефициери от държавите членки по 
обективни и недискриминационни 
критерии.

Or. en

Изменение 391
Филип Лоазо, Жак Коломбие
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Предложение за регламент
Член 16 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако при изготвянето на 
проектобюджета за финансова година N 
се породи риск сумата, посочена в член 
12 за финансова година N да бъде 
надхвърлена, Комисията предлага на 
Европейския парламент и Съвета или на 
Съвета необходимите мерки, които да 
обезпечат спазването на посочената 
сума.

1. Ако при изготвянето на 
проектобюджета за финансова година N 
се породи риск сумата, посочена в член
12 за финансова година N, да бъде 
надхвърлена, Комисията предлага на 
Европейския парламент и Съвета или на 
Съвета необходимите мерки за 
подпомагане на държавите членки да 
спазят посочената сума.

Or. fr

Изменение 392
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 16 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във всеки един момент ако 
Комисията сметне, че съществува 
риск от превишаване на посочената в 
член 12 сума и че тя не може да 
предприеме подходящи мерки за 
подобряване на ситуацията, тя 
предлага други мерки, за да се 
гарантира спазването на тази сума.
Тези мерки се приемат от Съвета, когато 
правното основание за съответната 
мярка е член 43, параграф 3 от 
Договора, или от Европейския 
парламент и Съвета, когато правното 
основание за съответната мярка е 
член 43, параграф 2 от Договора.

2. Тези мерки се приемат от Съвета, 
когато правното основание за 
съответната мярка е член 43, параграф 3 
от Договора, или от Европейския 
парламент и Съвета, когато правното 
основание за съответната мярка е 
член 43, параграф 2 от Договора.

Or. fr

Изменение 393
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Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в края на финансовата година N 
направените от държавите членки 
искания за възстановяване превишават
или има вероятност да превишат
сумата, определена в член 12, 
Комисията:

Ако в края на финансовата година N 
направените от държавите членки 
искания за възстановяване превишават 
сумата, определена в член 12, 
Комисията:

Or. fr

Изменение 394
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за определяне на 
допълнителните плащания или 
приспадания с цел коригиране на 
плащанията, направени в съответствие с 
параграф 3, без да прилага 
процедурата, посочена в член 101.

6. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за определяне на 
допълнителните плащания или 
приспадания с цел коригиране на 
плащанията, направени в съответствие с 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Ролята на консултантите в областта на селското стопанство и финансите се 
запазва.

Изменение 395
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за определяне на 
допълнителните плащания или 
приспадания с цел коригиране на 
плащанията, направени в съответствие с 
параграф 3, без да прилага процедурата, 
посочена в член 101.

6. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за определяне на 
допълнителните плащания или 
приспадания с цел коригиране на 
плащанията, направени в съответствие с 
параграф 3, като се прилага 
процедурата, посочена в член 101.

Or. es

Обосновка

Процедурата за месечни плащания следва да продължи да се осъществява от 
Комисията, за да се гарантира яснота и прозрачност.

Изменение 396
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се

Административни разходи и разходи 
за персонал

Административните разходи и 
разходите за персонал, направени от 
държавите членки и бенефициерите 
на подпомагане по линия на ЕФГЗ, не 
се поемат от фонда.

Or. en

Обосновка

Този член се заличава. Тъй като административните разходи на държавите членки не 
могат да бъдат увеличавани неограничено, техническата помощ остава отворена за 
управлението на първия стълб на ОСП.

Изменение 397
Мат Карти
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 398
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Спътниковите данни трябва да бъдат използвани във възможно най-голяма степен и в 
системата за контрол.

Изменение 399
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията остава собственик на 
сателитните данни и ги изисква 
обратно при приключване на 
работата.

заличава се

Or. fr

Изменение 400
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 401
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Спътниковите данни трябва да бъдат използвани във възможно най-голяма степен и в 
системата за контрол.

Изменение 402
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да управлява селскостопанските 
пазари на Съюза в глобален план;

a) да управлява справедливо и 
устойчиво селскостопанските пазари на 
Съюза в глобален план, включително 
като създава и разширява механизми 
за наблюдение на пазара на регионално 
и глобално равнище, като взема 
предвид целите за развитие;

Or. en

Обосновка

Наблюдението е необходимо, за да бъде разбрано значението на външното 
въздействие върху вътрешните политики на ЕС за развиващия се свят, както и за 
постигане на съгласуваност на политиката за развитие (СПР). Също така, съгласно 
посоченото в член 191 от ДФЕС, ОСП и нейното финансиране не следва да 
възпрепятстват постигането на ЦУР или на целите, очертани в Парижкото 
споразумение за климата.

Изменение 403
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да управлява селскостопанските 
пазари на Съюза в глобален план;

a) да приема специфични мерки, 
за да приведе по подходящ начин в 
съответствие функционирането на
селскостопанските пазари на Съюза с 
оглед на промените на световните 
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пазари;

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат уточнени евентуалните разходи, свързани с буква а) .

Изменение 404
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) да се намесва на 
селскостопанския пазар в случай на 
смущения, които заплашват 
икономическия баланс на 
европейските стопанства;

Or. fr

Изменение 405
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да осигурява агроикономическия 
и агроекологичния и климатичен 
мониторинг на използването на 
земеделската земя и на промените в 
използването на земеделската земя, 
включително агро-лесовъдните системи, 
и мониторинга на състоянието на 
посевите, за да се даде възможност за 
изготвяне на прогнози, особено по 
отношение на добива и 
селскостопанската продукция, както и 
на свързваните с извънредни 
обстоятелства последици за селското 

б) да осигурява агроикономическия 
и агроекологичния и климатичен 
мониторинг на използването на 
земеделската земя и на промените в 
използването на земеделската земя, 
включително агро-лесовъдните системи, 
и мониторинга на състоянието на
почвите и посевите, за да се даде 
възможност за изготвяне на прогнози, 
особено по отношение на добива и 
селскостопанската продукция, както и 
на свързваните с извънредни 
обстоятелства последици за селското 
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стопанство; стопанство и да се оцени 
устойчивостта на системите в
селското стопанство спрямо 
изменението на климата, както и да 
се оцени напредъка в областта на 
прилагането на селскостопански 
практики, спомагащи за постигането 
на целите в областта на климата, 
определени в Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие и в Парижкото 
споразумение за климата;

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се наблюдава ресурсната база, от която зависи 
селското стопанство и в крайна сметка – нашата дългосрочна продуктивност и 
конкурентоспособност. Мониторингът е необходим и за да се разбере значението на
външните последици върху вътрешните политики на ЕС за развиващия се свят. Също 
така, съгласно посоченото в член 191 от ДФЕС, целите на политиките на Съюза в 
областта на климата и околната среда, ОСП и нейното финансиране не следва да 
възпрепятстват постигането на ЦУР или на целите, очертани в Парижкото 
споразумение за климата.

Изменение 406
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да осигурява достатъчен 
мониторинг на природните ресурси, 
от които зависи селскостопанското 
производство, по-специално на 
почвите и водите, с цел да се даде 
възможност да се направи обоснована 
оценка на ефикасността на 
разходите за ОСП за предоставяне на 
обществени блага.

Or. en
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Изменение 407
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да допринася за прозрачността на 
световните пазари;

г) да допринася за прозрачността на 
световните пазари, включително като 
гарантира съгласуваност на 
политиките за развитие;

Or. en

Изменение 408
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да допринася за прозрачността 
на световните пазари;

г) да приема специфични мерки, 
които допринасят за прозрачността на
развитието на световните пазари;

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат уточнени евентуалните разходи, свързани с буква г).

Изменение 409
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 7, буква в) Комисията 
финансира дейностите във връзка със 
събирането или закупуването на данни, 

Съгласно член 7, буква в) Комисията 
финансира дейностите във връзка със 
събирането или закупуването на данни, 
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необходими за прилагане и мониторинг 
на ОСП, включително сателитни данни, 
геопространствени данни и 
метеорологични данни, създаването на 
инфраструктура от пространствени 
данни и уебсайт, провеждането на 
специфични проучвания на 
климатичните условия, дистанционното 
наблюдение, използвано в помощ на 
мониторинга на промените в 
използването на земеделската земя и 
състоянието на почвите, и 
актуализирането на 
агрометеорологичните и 
иконометричните модели. При 
необходимост тези дейности се 
извършват в сътрудничество с ЕАОС, 
JRC, националните лаборатории и 
органи или с участието на 
представители на честния сектор.

необходими за прилагане и мониторинг 
на ОСП и на въздействието от нея 
както в рамките на Съюза, така и 
извън него, включително сателитни 
данни, геопространствени данни и 
метеорологични данни, създаването на 
инфраструктура от пространствени 
данни и уебсайт, провеждането на 
специфични проучвания на 
климатичните условия, дистанционното 
наблюдение, използвано в помощ на 
мониторинга на промените в 
използването на земеделската земя и 
състоянието и качеството на почвите, 
и актуализирането на 
агрометеорологичните и 
иконометричните данни и модели. При 
необходимост тези дейности се 
извършват в сътрудничество с ЕАОС,
Евростат, JRC, националните 
лаборатории и органи или с участието 
на представители на честния сектор, при 
условие че се гарантират 
обективност и прозрачност, при 
използване на информация от 
открити източници в рамките на 
споделени и общи ресурси в 
публичната сфера.

Or. en

Изменение 410
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки си 
сътрудничат, за да осигуряват 
достъп до необходимите данни и 
информация за измерване на 
напредъка и резултатите от ОСП; 
това може да включва обмен на 
информация и данни.
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Or. en

Изменение 411
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява финансиране, за 
да запази и ако е необходимо, да 
разшири изследването на 
земеползването и земното покритие 
(LUCAS) и други налични 
инструменти за измерване на 
развитието на образуването на 
повърхностния почвен слой и на 
хумификацията, ерозията на 
почвата, натрупването на 
пестициди, с което да предоставя 
гаранция за ефективното 
изразходване на средствата на ЕС за 
постигане на целите на ОСП, 
очертани от Регламента относно 
стратегическите планове [.../....].

Or. en

Обосновка

Трябва да изразходваме относително много малка сума (в сравнение със сумата на 
директните плащания например), за да може да се провери дали ОСП постига всички 
свои цели, по-специално по отношение на почвите и други природни ресурси, на които 
са основава селското стопанство.

Изменение 412
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Член 23а

Мониторинг на последователността 
на политиките за развитие

1. Съгласно член 208 от ДФЕС 
въздействието на ОСП върху 
продоволствените системи и 
дългосрочното продоволствено 
осигуряване в развиващите се 
държави е предмет на редовни и 
независими оценки. Този мониторинг 
обръща специално внимание на 
въздействието на хранително-
вкусовите търговски потоци между 
ЕС и развиващите се държави по 
отношение на

i) производството на храни, 
обработването и дистрибуцията в 
най-слабо развитите държави

ii) местните дребни производители и 
жените производители

iii) продукти, считани за 
чувствителни от развиващите се 
държави

iv) продукти от сектори, в които е 
предоставено обвързано с 
производството плащане по ОСП и в 
които са предприети мерки за 
управление на кризи.

2. В оценката се разглеждат данните 
от обсерваториите на пазара на ЕС, 
проучванията на случаи, 
докладването във връзка с целите за 
устойчиво развитие, както и 
доказателствата, предоставени от 
държави партньори и други 
съответни заинтересовани страни, 
като например организации на 
гражданското общество. За тази цел 
секторният и географският обхват 
на обсерваториите на пазара на ЕС се 
разширява по отношение на 
продукти, считани за чувствителни 
от държавите партньори, и обхваща 
най-слабо развитите държави. 
Комисията определя чрез делегирани 
актове обхвата и процедурата за 
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оценка.

3. Ако данните от мониторинга 
сочат за наличие на риск от 
неблагоприятно засягане на 
хранително-вкусовото производство и 
преработка или на продоволствената 
сигурност на дадена развиваща се 
държава, се издава ранно 
предупреждение от Европейската 
комисия, с което се насърчават
консултации между Съюза и 
засегнатите общности на 
земеделските производители, както и 
правителствата на държавите 
партньори за постигане на съгласие 
по отношение на корективните 
мерки. Засегнатите страни 
разполагат със социална гаранция.

4. В случай, че не бъде издадено ранно 
предупреждение, а е налице 
неблагоприятно засягане, 
засегнатата страна може да подаде 
жалба. Жалбите се получават от 
постоянния докладчик на 
Европейския парламент по 
„съгласуваност на политиките за 
развитие“ и жалбата се разглежда 
от служителите по изслушването в 
Европейската комисия. Засегнатите 
групи и другите заинтересовани 
страни имат възможност да 
представят доказателства.

5. Комисията представя на Съвета и 
Европейския парламент годишен 
доклад относно резултатите от 
оценката, получените сведения и 
политическия отговор на ЕС.

Or. en

Обосновка

Тази процедура има за цел да създаде механизъм, който едновременно да извършва 
мониторинг на съгласуваността на политиките за развитие и да осигури възможност 
сигналите относно евентуално засегнатите пазари и общности да бъдат получени от 
Комисията. Това разширява ролята на вече съществуващите обсерватории на пазара.
Служител по изслушването към Комисията вече съществува в Европейската комисия, 
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а длъжността би могла да се въведе и в делегациите на ЕС с компетентност в 
областта на търговията и селското стопанство.

Изменение 413
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като вземе решение за одобрение 
на стратегическия план по ОСП, 
Комисията изплаща на държавата 
членка начална сума за предварително 
финансиране за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП. Тази първоначална сума 
за предварително финансиране се 
изплаща на вноски, както следва:

След като вземе решение за одобрение 
на стратегическия план по ОСП, 
Комисията изплаща на държавата 
членка начална сума за предварително 
финансиране за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП. Тази първоначална сума 
за предварително финансиране се 
изплаща в размер на 5% от квотата 
на подпомагането от ЕЗФРСР за 
цялата продължителност на 
стратегическия план по ОСП.

Or. pl

Изменение 414
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като вземе решение за одобрение 
на стратегическия план по ОСП, 
Комисията изплаща на държавата 
членка начална сума за предварително 
финансиране за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП. Тази първоначална сума 
за предварително финансиране се 
изплаща на вноски, както следва:

След като вземе решение за одобрение 
на стратегическия план по ОСП, 
Комисията изплаща на държавата 
членка начална сума за предварително 
финансиране за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП. Тази първоначална сума 
за предварително финансиране се 
изплаща в размер на 5% от квотата 
на подпомагането от ЕЗФРСР за 
цялата продължителност на 
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стратегическия план по ОСП.

Or. pl

Изменение 415
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) през 2021 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на 
стратегическия план по ОСП;

заличава се

Or. pl

Изменение 416
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) през 2021 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на 
стратегическия план по ОСП;

заличава се

Or. pl

Изменение 417
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение
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а) през 2021 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

а) през 2021 г.: 1,5% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

Or. es

Обосновка

Разумно е предварителното финансиране да е за две години, за да се избегнат 
забавяния при въвеждането на мерките от втория стълб.

Изменение 418
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) през 2021 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

а) през 2021 г.: 1,5% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

Or. it

Изменение 419
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) през 2021 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

а) през 2021 г.: 1,5% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

Or. es

Изменение 420



AM\1170200BG.docx 59/193 PE630.688v01-00

BG

Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2022 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на 
стратегическия план по ОСП;

заличава се

Or. pl

Изменение 421
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2022 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на 
стратегическия план по ОСП;

заличава се

Or. pl

Изменение 422
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2022 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

б) през 2022 г.: 1,5% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

Or. es
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Изменение 423
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2022 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

б) през 2022 г.: 1,5% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

Or. es

Обосновка

Разумно е предварителното финансиране да е за две години, за да се избегнат 
забавяния при въвеждането на мерките от втория стълб.

Изменение 424
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през 2022 г.: 1 % от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

б) през 2022 г.: 1,5% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

Or. it

Изменение 425
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2023 г.: 1 % от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 

заличава се
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продължителност на 
стратегическия план по ОСП.

Or. es

Изменение 426
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2023 г.: 1 % от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на 
стратегическия план по ОСП.

заличава се

Or. es

Обосновка

Разумно е предварителното финансиране да е за две години, за да се избегнат 
забавяния при въвеждането на мерките от втория стълб.

Изменение 427
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2023 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на 
стратегическия план по ОСП.

заличава се

Or. pl

Изменение 428
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2023 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на 
стратегическия план по ОСП.

заличава се

Or. pl

Изменение 429
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2023 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП.

в) през 2023 г.: 1,5% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП.

Or. it

Изменение 430
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Допълнително предварително 
финансиране не се предоставя, нито
събира, когато е направено прехвърляне 
към или от ЕЗФРСР в съответствие с 
член 90 от Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП].

3. Допълнително предварително 
финансиране се предоставя или събира, 
когато е направено прехвърляне към 
или от ЕЗФРСР в съответствие с член 90 
от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

Or. en
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Обосновка

Безпроблемният старт на интервенциите, финансирани от ЕЗФРСР, не бива по 
никакъв начин да бъде възпрепятстван от малките суми по предварителното 
финансиране от ЕС. По-специално интервенциите, финансирани от ЕЗФРСР, 
допринасят за постигане на важни цели (например околна среда, развитие на 
селските райони и др.). Не е оправдано да се изчислява предварителното финансиране 
по първоначалния бюджет на ЕЗФРСР, тъй като възможните прехвърляния между 
двата стълба биха могли да има съществени последици върху абсолютната стойност 
на наличната сума за предварително финансиране.

Изменение 431
Ян Хойтема, Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Допълнително предварително 
финансиране не се предоставя, нито
събира, когато е направено прехвърляне 
към или от ЕЗФРСР в съответствие с 
член 90 от Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП].

3. Допълнително предварително 
финансиране може да се предоставя
или събира, когато е направено 
прехвърляне към или от ЕЗФРСР в 
съответствие с член 90 от Регламент
(ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

Or. en

Изменение 432
Петер Яр

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Натрупаната лихва по сумата на 
предварителното финансиране се 
използва за съответния стратегически 
план по ОСП и се приспада от размера 
на публичните разходи, отбелязан в 
окончателната декларация за разходите.

4. Натрупаната лихва по сумата на 
предварителното финансиране се 
използва за съответния стратегически 
план по ОСП или регионален план за 
интервенции и се приспада от размера 
на публичните разходи, отбелязан в 
окончателната декларация за разходите.
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Or. en

Обосновка

В случай на регионални планове, както и за да се запази съгласуваността в настоящия 
член, получената от сумите по предварителното финансиране лихва следва да се 
използва за същия план, по който е получена.

Изменение 433
Петер Яр

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За всеки стратегически план по 
ОСП или, ако е целесъобразно, за всяка 
регионална програма за интервенции 
се извършват междинни плащания. Те 
се изчисляват чрез прилагане на 
ставката за приноса за всеки вид 
интервенция към направените публични 
разходи за изпълнението ѝ, съгласно 
посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) 
…/…[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].

Or. en

Обосновка

Пояснението се отнася до междинните плащания в случай на регионални програми за 
интервенции.

Изменение 434
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всеки стратегически план по 
ОСП се извършват междинни плащания. 
Те се изчисляват чрез прилагане на 

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

ставката за съфинансиране за всеки вид 
интервенция към направените публични 
разходи за изпълнението ѝ, съгласно 
посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) 
…/…[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].

Or. en

Изменение 435
Франц Богович

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато финансовите 
инструменти се изпълняват в 
съответствие с член 52 от Регламент
(ЕС) …/… [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], 
декларацията за разходите включва 
общите изплатени суми, а в случаите на 
гаранция – сумите, заделени съгласно 
договореното по договори за гаранция, 
от управляващия орган на крайните 
получатели, както е посочено в [член 74, 
параграф 5 от Регламент (ЕС) …/… за 
стратегическите планове по ОСП –
правила за допустимост или финансови 
инструменти], букви а), б) и в).

3. Когато финансовите 
инструменти се изпълняват в 
съответствие с член 53, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], 
декларацията за разходите включва 
общите изплатени суми, а в случаите на 
гаранция – сумите, заделени съгласно 
договореното по договори за гаранция, 
от управляващия орган на крайните 
получатели, както е посочено в [член 74, 
параграф 5 от Регламент (ЕС) …/… за 
стратегическите планове по ОСП –
правила за допустимост или финансови 
инструменти], букви а), б) и в).

Or. sl

Обосновка

Следва да се направи позоваване на член 53, параграф 1 от Регламента за 
общоприложимите разпоредби (РОР) относно финансовите инструменти, 
управлявани от управляващия орган.

Изменение 436
Франц Богович

Предложение за регламент
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Член 30 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато финансовите 
инструменти се изпълняват в 
съответствие с член 52 от Регламент
(ЕС) …/… [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], 
декларациите за разходите, включващи 
разходи за финансови инструменти, се 
представят в съответствие със следните 
условия:

4. Когато финансовите 
инструменти се изпълняват в 
съответствие с член 53, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], 
декларациите за разходите, включващи 
разходи за финансови инструменти, се 
представят в съответствие със следните 
условия:

Or. sl

Обосновка

Следва да се направи позоваване на член 53, параграф 2 от Регламента за 
общоприложимите разпоредби (РОР) относно финансовите инструменти, 
управлявани на отговорността на управляващия орган.

Изменение 437
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След получаване на последния 
годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП Комисията изплаща салдото, при 
условие че са налични необходимите 
средства, въз основа на действащия 
финансов план на равнището на 
видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, годишните отчети за 
последната година от изпълнението на 
съответния стратегически план по ОСП 
и на съответните решения за 
уравняване. Тези отчети се представят 
на Комисията не по-късно от 
шест месеца след последната дата на 
допустимост на разходите, както е 
посочено в член 80, параграф 3 от 

1. След получаване на последния 
годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП и при условие че съответната 
държава членка е доказала пред
Комисията, че постига количествено 
определени, измерими и обективни 
или научно удостоверими резултати 
по отношение на устойчивостта в 
областта на климата, околната 
среда и развитието, включително 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие и Парижкото споразумение, 
Комисията изплаща салдото, при 
условие че са налични необходимите 
средства, въз основа на действащия 
финансов план на равнището на 
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Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съдържат разходите, направени от 
разплащателната агенция до последната 
дата на допустимост на разходите.

видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, годишните отчети за 
последната година от изпълнението на 
съответния стратегически план по ОСП 
и на съответните решения за 
уравняване. Тези отчети се представят 
на Комисията не по-късно от 
шест месеца след последната дата на 
допустимост на разходите, както е 
посочено в член 80, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съдържат разходите, направени от 
разплащателната агенция до последната 
дата на допустимост на разходите.

Or. en

Изменение 438
Петер Яр

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След получаване на последния 
годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП Комисията изплаща салдото, при
условие че са налични необходимите 
средства, въз основа на действащия 
финансов план на равнището на 
видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, годишните отчети за 
последната година от изпълнението на 
съответния стратегически план по ОСП 
и на съответните решения за 
уравняване. Тези отчети се представят 
на Комисията не по-късно от 
шест месеца след последната дата на 
допустимост на разходите, както е 
посочено в член 80, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съдържат разходите, направени от 
разплащателната агенция до последната 

1. След получаване на последния 
годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП Комисията изплаща салдото, при 
условие че са налични необходимите 
средства, въз основа на действащия 
финансов план на равнището на 
видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, годишните отчети за 
последната година от изпълнението на 
съответния стратегически план по ОСП
или, когато е целесъобразно, 
съответната регионална програма за 
интервенции, и на съответните 
решения за уравняване. Тези отчети се 
представят на Комисията не по-късно от 
шест месеца след последната дата на 
допустимост на разходите, както е 
посочено в член 80, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
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дата на допустимост на разходите. съдържат разходите, направени от 
разплащателната агенция до последната 
дата на допустимост на разходите.

Or. en

Обосновка

Пояснението се отнася до изплащането на салдото на мерките за развитие на 
селските райони по регионалните програми за интервенции.

Изменение 439
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След получаване на последния
годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП Комисията изплаща салдото, при 
условие че са налични необходимите 
средства, въз основа на действащия 
финансов план на равнището на 
видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, годишните отчети за 
последната година от изпълнението на 
съответния стратегически план по ОСП 
и на съответните решения за 
уравняване. Тези отчети се представят 
на Комисията не по-късно от 
шест месеца след последната дата на 
допустимост на разходите, както е 
посочено в член 80, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съдържат разходите, направени от 
разплащателната агенция до последната 
дата на допустимост на разходите.

1. След получаване на последния 
доклад за качеството на изпълнението 
на стратегическия план по ОСП 
Комисията изплаща салдото, въз основа 
на действащия финансов план на 
равнището на видовете интервенции по 
линия на ЕЗФРСР, годишните отчети за 
последната година от изпълнението на 
съответния стратегически план по ОСП 
и на съответните решения за 
уравняване. Тези отчети се представят 
на Комисията не по-късно от 
шест месеца след последната дата на 
допустимост на разходите, както е 
посочено в член 80, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съдържат разходите, направени от 
разплащателната агенция до последната 
дата на допустимост на разходите.

Or. en
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Обосновка

Това изречение не е смислово издържано, поради което Комисията винаги взема 
предвид наличността на необходимите средства преди изплащането на салдото.

Изменение 440
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След получаване на последния 
годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП Комисията изплаща салдото, при 
условие че са налични необходимите 
средства, въз основа на действащия 
финансов план на равнището на 
видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, годишните отчети за 
последната година от изпълнението на 
съответния стратегически план по ОСП 
и на съответните решения за 
уравняване. Тези отчети се представят 
на Комисията не по-късно от 
шест месеца след последната дата на 
допустимост на разходите, както е 
посочено в член 80, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съдържат разходите, направени от 
разплащателната агенция до последната 
дата на допустимост на разходите.

1. След получаване на последния 
годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП Комисията изплаща салдото, въз 
основа на действащия финансов план на 
равнището на видовете интервенции по 
линия на ЕЗФРСР, годишните отчети за 
последната година от изпълнението на 
съответния стратегически план по ОСП 
и на съответните решения за 
уравняване. Тези отчети се представят 
на Комисията не по-късно от 
шест месеца след последната дата на 
допустимост на разходите, както е 
посочено в член 80, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съдържат разходите, направени от 
разплащателната агенция до последната 
дата на допустимост на разходите.

Or. en

Изменение 441
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3. Ако до посочения в параграф 1 
краен срок Комисията не получи 
последния годишен доклад за 
качеството на изпълнението и 
документите, необходими за уравняване 
на сметките за последната година от 
изпълнението на плана, бюджетното 
задължение за изплащане на салдото 
автоматично се отменя в съответствие с 
член 32.

3. Ако до посочения в параграф 1 
краен срок Комисията не получи 
последния доклад за качеството на 
изпълнението и документите, 
необходими за уравняване на сметките 
за последната година от изпълнението 
на плана, бюджетното задължение за 
изплащане на салдото автоматично се 
отменя в съответствие с член 32.

Or. en

Обосновка

Подобно на други фондове на ЕС, Европейската комисия предлага и в този правен 
проект задължението за ежегодно докладване от страна на държавите – членки на 
ЕС. Не мога да подкрепя този нов елемент, тъй като националните и регионалните 
администрации не биха били в състояние да събират и сортират необходимите данни 
за годишните доклади за качеството на изпълнението. Изготвянето на доклади на 
всеки две (двугодишни доклади) или три години (тригодишни доклади) би било много 
по-осъществимо, като по този начин ще се осигури точността и достоверността на 
докладите.

Изменение 442
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. pl
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Изменение 443
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. pl

Изменение 444
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.
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Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да се върне към правилото за година N + 3, за да се
предоставят необходимите срокове за доброто изпълнение на програмите и да се
осигури подходящо изразходване на годишния бюджетен пакет.

Изменение 445
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. ro

Изменение 446
Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
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финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след
годината на бюджетното задължение.

финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. pl

Обосновка

С това изменение ще улесни по-ефективното използване на средствата по стълб II. 
Следва да се запази правилото за година N + 3.

Изменение 447
Норберт Линс

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. de

Обосновка

Запазване на статуквото.

Изменение 448
Марияна Петир
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. hr

Изменение 449
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. es
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Обосновка

С цел да се улесни изпълнението на бюджетните задължения е необходимо да се 
запази правилото за година N + 3. В резултат от промяната на модела на ОСП не 
изглежда целесъобразно да се изменя това правило поне за момента. Изменението е в 
съответствие с позицията, изразена в доклада относно стратегическите планове.

Изменение 450
Улрике Мюлер, Павел Теличка, Дита Харанзова, Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. en

Изменение 451
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
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плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. es

Обосновка

През първите години от програмния период ще е по-трудно да се изпълни това по-
строго изискване. Считаме, че за да могат да бъдат изпълнени задълженията, е 
необходимо да се запази правилото за година N +3.

Изменение 452
Мария Габриела Зоана, Павел Поц

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. en

Изменение 453
Норберт Ердьош, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. en

Обосновка

Предпочитам запазването на правилото за година N + 3 вместо предложеното 
правило за година N + 2. Нуждаем се от повече време, за да се гарантира, че 
средствата на ЕС ще се използват изцяло за инвестиции, околна среда, климат и др. и 
че няма да се загубят средства.

Изменение 454
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Дачиана Октавиа Сърбу, Момчил Неков, Павел Поц, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.
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Or. en

Изменение 455
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. it

Изменение 456
Марияна Петир

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на съдебно 
производство или на административно 
обжалване със суспензивно действие 
срокът за автоматичната отмяна, 
посочен в параграф 1 или 2, спира да 
тече по отношение на сумата, свързана 
със съответните операции, за срока на 
провеждане на съдебното производство 
или на административното обжалване, 
при условие че Комисията получи 
подкрепено с доказателства 
уведомление от държавата членка до 

3. В случай на съдебно 
производство или на административно 
обжалване със суспензивно действие 
срокът за автоматичната отмяна, 
посочен в параграф 1 или 2, спира да 
тече по отношение на сумата, свързана 
със съответните операции, за срока на 
провеждане на съдебното производство 
или на административното обжалване, 
при условие че Комисията получи 
подкрепено с доказателства 
уведомление от държавата членка до 
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31 януари на година N + 3. 31 януари на година N + 4.

Or. hr

Изменение 457
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Дачиана Октавиа Сърбу, Момчил Неков, Павел Поц, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на съдебно 
производство или на административно 
обжалване със суспензивно действие 
срокът за автоматичната отмяна, 
посочен в параграф 1 или 2, спира да 
тече по отношение на сумата, свързана 
със съответните операции, за срока на 
провеждане на съдебното производство 
или на административното обжалване, 
при условие че Комисията получи 
подкрепено с доказателства 
уведомление от държавата членка до 
31 януари на година N + 3.

3. В случай на съдебно 
производство или на административно 
обжалване със суспензивно действие 
срокът за автоматичната отмяна, 
посочен в параграф 1 или 2, спира да 
тече по отношение на сумата, свързана 
със съответните операции, за срока на 
провеждане на съдебното производство 
или на административното обжалване, 
при условие че Комисията получи 
подкрепено с доказателства 
уведомление от държавата членка до 
31 януари на година N + 4.

Or. en

Обосновка

Изменението е в съответствие с регламента „Омнибус“.

Изменение 458
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на съдебно 
производство или на административно 
обжалване със суспензивно действие 
срокът за автоматичната отмяна, 
посочен в параграф 1 или 2, спира да 

3. В случай на съдебно 
производство или на административно 
обжалване със суспензивно действие 
срокът за автоматичната отмяна, 
посочен в параграф 1 или 2, спира да 
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тече по отношение на сумата, свързана 
със съответните операции, за срока на 
провеждане на съдебното производство 
или на административното обжалване, 
при условие че Комисията получи 
подкрепено с доказателства 
уведомление от държавата членка до 
31 януари на година N + 3.

тече по отношение на сумата, свързана 
със съответните операции, за срока на 
провеждане на съдебното производство 
или на административното обжалване, 
при условие че Комисията получи 
подкрепено с доказателства 
уведомление от държавата членка до 
31 януари на година N + 4.

Or. es

Изменение 459
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
изплащането на разходите по която е 
намалено или спряно от Комисията на 
31 декември от година N + 2;

а) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
изплащането на разходите по която е 
намалено или спряно от Комисията на 
31 декември от година N + 3

Or. es

Изменение 460
Норберт Ердьош, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
възстановяването по която е намалено 
или спряно от Комисията на 31 
декември от година N + 2;

a) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена
декларация за разходите, но 
възстановяването по която е намалено 
или спряно от Комисията на 31 
декември от година N + 3;

Or. en
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Обосновка

Предпочитам запазването на правилото за година N + 3 вместо предложеното 
правило за година N + 2. Нуждаем се от повече време, за да се гарантира, че 
средствата на ЕС ще се използват изцяло за инвестиции, околна среда, климат и др. и 
че няма да се загубят средства.

Изменение 461
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
възстановяването по която е намалено 
или спряно от Комисията на 31 
декември от година N + 2;

а) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
възстановяването по която е намалено 
или спряно от Комисията на 31 
декември от година N + 3;

Or. it

Изменение 462
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
възстановяването по която е намалено 
или спряно от Комисията на 
31 декември от година N + 2;

a) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
възстановяването по която е намалено 
или спряно от Комисията на 
31 декември от година N + 3;

Or. ro

Изменение 463
Марияна Петир
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
възстановяването по която е намалено 
или спряно от Комисията на 
31 декември от година N + 2;

a) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
възстановяването по която е намалено 
или спряно от Комисията на 
31 декември от година N + 3;

Or. hr

Изменение 464
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
изплащането на разходите по която е 
намалено или спряно от Комисията на 
31 декември от година N + 2

а) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
изплащането на разходите по която е 
намалено или спряно от Комисията на 
31 декември от година N + 3;

Or. es

Изменение 465
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Дачиана Октавиа Сърбу, Момчил Неков, Павел Поц, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
възстановяването по която е намалено 
или спряно от Комисията на 31 

a) частта от бюджетните 
задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но 
възстановяването по която е намалено 
или спряно от Комисията на 31 
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декември от година N + 2; декември от година N + 3;

Or. en

Изменение 466
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По линия на ЕЗФРСР дадена операция 
може да получи различни форми на 
подпомагане от стратегическия план по 
ОСП и от други европейски структурни 
и инвестиционни (ЕСИ) фондове или 
инструменти на Съюза само ако общият 
размер на подпомагането, предоставено 
посредством различните му форми, не 
надвишава най-високия интензитет или 
размер на помощта, приложим за този 
вид намеса по смисъла на дял III от 
Регламент (ЕС) № …/… (Регламента 
относно стратегическите планове по 
ОСП). В такива случаи държавите 
членки не декларират пред Комисията 
разходите за:

По линия на ЕЗФРСР дадена операция 
може да получи различни форми на 
подпомагане от стратегическия план по 
ОСП и от други европейски структурни 
и инвестиционни (ЕСИ) фондове или 
инструменти на Съюза само ако общият 
размер на подпомагането, предоставено 
посредством различните му форми, не 
надвишава най-високия интензитет или 
размер на помощта, приложим за този 
вид намеса по смисъла на дял III от 
Регламент (ЕС) № …/… (Регламента 
относно стратегическите планове по 
ОСП). В такива случаи декларираните
в заявление за плащане разходи не се
декларират за което и да е от 
следните:

Or. en

Изменение 467
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По линия на ЕЗФРСР дадена операция 
може да получи различни форми на 
подпомагане от стратегическия план по 
ОСП и от други европейски структурни 

По линия на ЕЗФРСР дадена операция 
може да получи различни форми на 
подпомагане от стратегическия план по 
ОСП и от други европейски структурни 
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и инвестиционни (ЕСИ) фондове или 
инструменти на Съюза само ако общият 
размер на подпомагането, предоставено 
посредством различните му форми, не 
надвишава най-високия интензитет или 
размер на помощта, приложим за този 
вид намеса по смисъла на дял III от 
Регламент (ЕС) № …/… (Регламента 
относно стратегическите планове по 
ОСП). В такива случаи държавите 
членки не декларират пред Комисията 
разходите за:

и инвестиционни (ЕСИ) фондове или 
инструменти на Съюза само ако общият 
размер на подпомагането, предоставено 
посредством различните му форми, не 
надвишава най-високия интензитет или 
размер на помощта, приложим за този 
вид намеса по смисъла на дял III от 
Регламент (ЕС) № …/… (Регламента 
относно стратегическите планове по 
ОСП). В такива случаи държавите 
членки не декларират пред Комисията
всички или част от разходите за:

Or. en

Обосновка

Последното изречение от втора алинея изключва кумулирането на разходите по 
стратегическия план по ОСП с други инструменти на ЕС (всеки един от които може 
да бъде деклариран), докато първото изречение го позволява изрично до най-високия 
интензитет на помощта.

Изменение 468
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на разходите, които се вписват 
в декларацията за разходите, може да се 
изчисли на пропорционална основа в 
съответствие с документа, с който се 
определят условията за предоставяне на 
подпомагане.

Размерът на разходите, които се вписват 
в декларацията за разходите по 
различни инструменти за помощ,
посочени във втора алинея, може да се 
изчисли на пропорционална основа в 
съответствие с документа, с който се 
определят условията за предоставяне на 
подпомагане.

Or. en

Обосновка

Също така, последният параграф позволява пропорционално деклариране на разходи 
евентуално за различни инструменти, но формулировката му не е съвсем ясна.
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Изменение 469
Елси Катайнен, Меря Кюльонен

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите, посочени в член 5, 
параграф 2 и в член 6, могат да бъдат 
финансирани от Съюза само ако:

Разходите, посочени в член 5, 
параграф 2 и в член 6, могат да бъдат 
финансирани от Съюза само ако са 
направени от акредитирани 
разплащателни агенции и:

Or. en

Изменение 470
Елси Катайнен, Меря Кюльонен

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са направени от акредитирани 
разплащателни агенции;

заличава се

Or. en

Изменение 471
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) са направени в съответствие с 
приложимите правила на Съюза.

Or. fr
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Обосновка

Това допълващо изменение има за цел да намери среден път между ограниченията на 
една система за ежегоден контрол, основана на качество на изпълнението, 
предимствата на един многогодишен контрол на напредъка на държавите членки по 
отношение на изпълнението на целите на Съюза и връщането към настоящото 
положение (контрол само на съответствието). Тъй като обединяването на тези три 
системи не изглежда реалистично, се предлага да се запази единствено контролът на 
съответствието на разходите и една многогодишна система на качество на 
изпълнението.

Изменение 472
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) що се отнася до видовете 
интервенции, посочени в Регламент 
(ЕС) № .../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП],

заличава се

i) отговарят на съответния 
докладван краен продукт и

ii) са направени в съответствие с 
приложимите системи на 
управление, без да достигат обхвата 
на условията за допустимост за 
отделните бенефициери, установени 
в националните стратегически 
планове по ОСП.

Or. fr

Обосновка

Това изменение за премахване има за цел да намери среден път между ограниченията 
на една система за ежегоден контрол, основана на качество на изпълнението, 
предимствата на един многогодишен контрол на напредъка на държавите членки по 
отношение на изпълнението на целите на Съюза и връщането към настоящото 
положение (контрол само на съответствието). Тъй като обединяването на тези три 
системи не изглежда реалистично, се предлага да се запази единствено контролът на 
съответствието на разходите и една многогодишна система на качество на 
изпълнението.
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Изменение 473
Норберт Ердьош, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отговарят на съответния 
докладван краен продукт и

заличава се

Or. en

Обосновка

Това следва да се заличи, тъй като декларирането на краен продукт не е част от 
декларацията за разходите, а от доклада за качеството на изпълнението, посочен в 
член 121, параграф 4 от Регламента относно стратегическите планове по ОСП.

Изменение 474
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отговарят на съответния 
докладван краен продукт и

i) отговарят на съответния 
докладван краен продукт съгласно 
приложение І от Регламента относно 
стратегическите планове по ОСП, 
който гарантира най-малкото 
валидна за целия Съюз основа за 
устойчивост, и

Or. en

Изменение 475
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в – подточка iа (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) не нанасят социални или 
екологични вреди и са съгласувани с 
целите на политиката на ЕС и с 
международните ангажименти и 
задължения съгласно членове 5 и 6 от 
Регламента относно 
стратегическите планове по ОСП.

Or. en

Изменение 476
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) са направени в съответствие с 
приложимите системи на 
управление, без да достигат обхвата 
на условията за допустимост за 
отделните бенефициери, установени 
в националните стратегически 
планове по ОСП.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Предложената от Комисията промяна на модела не трябва да бъде частична и да се 
връща към поддържане на съвместно съществуване на две логики за уравняване на 
разходите за мерките, отнасящи се до стратегическите планове на ОСП. Подходът 
посредством качеството на изпълнението трябва да може да замести изцяло 
съответствието на разходите. Доброто функциониране на системите за управление 
следва да бъде утвърдено ex-ante в рамките на акредитирането на РА. Комисията би 
могла също така да извършва мониторинг и да дава препоръки през програмния 
период.

Изменение 477
Норберт Ердьош, Мишел Дантен

Предложение за регламент
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Член 35 – параграф 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) са направени в съответствие с 
приложимите системи на 
управление, без да достигат обхвата 
на условията за допустимост за 
отделните бенефициери, установени 
в националните стратегически 
планове по ОСП.

заличава се

Or. en

Обосновка

Следва да бъде заличено, тъй като въпросът е разгледан в рамките на процедурите за 
съответствие по член 53.

Изменение 478
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) са направени в съответствие с 
приложимите системи на управление,
без да достигат обхвата на условията 
за допустимост за отделните 
бенефициери, установени в 
националните стратегически планове по 
ОСП.

ii) са направени в съответствие с 
приложимите системи на управление,
като се спазват изискванията, 
установени в националните 
стратегически планове по ОСП, които 
гарантират общ подход и еднакви 
условия на конкуренция между 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Новият подход за изпълнение не измества акцента от допустимостта на равнището 
на земеделските стопанства към резултати на държавно равнище, но правилата на 
равнището на земеделските стопанства ще бъдат определени от държавите членки; 
важно е държавите членки да имат общ подход и заедно да запазят общия подход при 
еднакви условия на конкуренция, който се явява основата на общия пазар.
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Изменение 479
Мишел Дантен, Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея, буква в), подточка i) не 
се прилага за авансови плащания на 
бенефициери по видовете 
интервенции, посочени в Регламент 
(ЕС) № .../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това допълващо изменение има за цел да намери среден път между ограниченията на 
една система за ежегоден контрол, основана на качество на изпълнението, 
предимствата на един многогодишен контрол на напредъка на държавите членки по 
отношение на изпълнението на целите на Съюза и връщането към настоящото 
положение (контрол само на съответствието). Тъй като обединяването на тези три 
системи не изглежда реалистично, се предлага да се запази единствено контролът на 
съответствието на разходите и една многогодишна система на качество на 
изпълнението.

Изменение 480
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сроковете за плащане са уредени в 
правото на Съюза, всяко плащане, 
извършено от разплащателните агенции 
към бенефициерите преди най-ранната 
или след най-късната възможна дата за 
плащане, е недопустимо за финансиране 
от Съюза.

Ако сроковете за плащане са уредени в 
правото на Съюза, всяко плащане, 
извършено от разплащателните агенции 
към бенефициерите преди най-ранната 
или след най-късната възможна дата за 
плащане, е недопустимо за финансиране 
от Съюза, но само ако нарушението 
засяга сериозно финансовите 
интереси на Съюза. Съответната 
разплащателна агенция трябва 
винаги да има възможността да даде 
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обяснение.

Or. fr

Изменение 481
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сроковете за плащане са уредени в 
правото на Съюза, всяко плащане, 
извършено от разплащателните агенции 
към бенефициерите преди най-ранната 
или след най-късната възможна дата за 
плащане, е недопустимо за 
финансиране от Съюза.

Ако сроковете за плащане са уредени в 
правото на Съюза, всяко плащане, 
извършено от разплащателните агенции
към бенефициерите преди най-ранната 
или след най-късната възможна дата за 
плащане, прави такива плащания 
недопустими за финансиране от Съюза, 
освен при случаите, условията и в 
границите, които се определят, като 
се вземе предвид принципът на 
пропорционалност.

Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка по този въпрос в член 40 от Регламент № 1306/2013/EС 
отразява по-добре целите на ЕС.

Изменение 482
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно 
обстоятелствата и условията, при 
които плащанията, посочени в първа 

За да може разходите, направени 
преди най-ранната или след най-
късната възможна дата за плащане, 
да станат допустими за финансиране 
от Съюза в конкретни случаи, като 
същевременно се ограничи 
финансовото въздействие от това, на 
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алинея от настоящия член, може да 
се смятат за допустими, като се 
вземе предвид принципа на 
пропорционалност.

Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 100, предвиждащи 
дерогации от правилото по първа 
алинея.

Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка по този въпрос в член 40 от Регламент № 1306/2013/EС 
отразява по-добре целите на ЕС.

Изменение 483
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се

Намаляване на междинните и 
месечните плащания

1. Ако въз основа на декларациите за 
разходите или информацията, 
посочена в член 88, установи, че 
определените в правото на Съюза 
финансови тавани са били превишени, 
Комисията намалява месечните или 
междинните плащания за 
съответната държава членка 
посредством актове за изпълнение 
относно месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или 
относно междинните плащания, 
посочени в член 30.

2. Ако въз основа на декларациите за 
разходите или информацията, 
посочена в член 88, Комисията 
установи, че не са спазени посочените 
в член 36 срокове за плащане, на 
държавата членка се предоставя 
възможност да представи 
коментарите си в срок, не по-кратък 
от 30 дни. Ако държавата членка не
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представи коментарите си в 
определения срок или ако Комисията 
е на мнение, че отговорът е 
незадоволителен, Комисията може да 
намали месечните или междинните 
плащания за съответната държава 
членка посредством актове за 
изпълнение относно месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или относно междинните 
плащания, посочени в член 30.

3. Намаляването на плащания 
съгласно настоящия член се прилага, 
без да се засягат разпоредбите на 
член 51.

4. Комисията може да приема актове 
за изпълнение за определяне на 
допълнителни правила относно 
процедурата и други практически 
условия, необходими за правилното 
функциониране на механизма, 
предвиден в член 36. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3.

Or. pl

Изменение 484
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се

Намаляване на междинните и 
месечните плащания

1. Ако въз основа на декларациите за 
разходите или информацията, 
посочена в член 88, установи, че 
определените в правото на Съюза 
финансови тавани са били превишени, 
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Комисията намалява месечните или 
междинните плащания за 
съответната държава членка 
посредством актове за изпълнение 
относно месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или 
относно междинните плащания, 
посочени в член 30.

2. Ако въз основа на декларациите за 
разходите или информацията, 
посочена в член 88, Комисията 
установи, че не са спазени посочените 
в член 36 срокове за плащане, на 
държавата членка се предоставя 
възможност да представи 
коментарите си в срок, не по-кратък 
от 30 дни. Ако държавата членка не 
представи коментарите си в 
определения срок или ако Комисията 
е на мнение, че отговорът е 
незадоволителен, Комисията може да 
намали месечните или междинните 
плащания за съответната държава 
членка посредством актове за 
изпълнение относно месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или относно междинните 
плащания, посочени в член 30.

3. Намаляването на плащания 
съгласно настоящия член се прилага, 
без да се засягат разпоредбите на 
член 51.

4. Комисията може да приема актове 
за изпълнение за определяне на 
допълнителни правила относно 
процедурата и други практически 
условия, необходими за правилното 
функциониране на механизма, 
предвиден в член 36. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3.

Or. pl
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Изменение 485
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако въз основа на декларациите 
за разходите или информацията, 
посочена в член 88, установи, че 
определените в правото на Съюза 
финансови тавани са били превишени, 
Комисията намалява месечните или 
междинните плащания за съответната 
държава членка посредством актове за 
изпълнение относно месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или относно междинните 
плащания, посочени в член 30.

1. Ако въз основа на декларациите 
за разходите или информацията, 
посочена в член 88, установи, че 
определените в правото на Съюза 
финансови тавани са били превишени, 
Комисията намалява месечните или 
междинните плащания за съответната 
държава членка, след получено съгласие 
от Европейския парламент и от 
Съвета.

Or. fr

Изменение 486
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 37 –параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако въз основа на декларациите 
за разходите или информацията, 
посочена в член 88, Комисията 
установи, че не са спазени посочените в 
член 36 срокове за плащане, на 
държавата членка се предоставя 
възможност да представи коментарите 
си в срок, не по-кратък от 30 дни. Ако 
държавата членка не представи 
коментарите си в определения срок или 
ако Комисията е на мнение, че
отговорът е незадоволителен, 
Комисията може да намали месечните 
или междинните плащания за 
съответната държава членка 
посредством актове за изпълнение 

2. Ако въз основа на декларациите 
за разходите или информацията, 
посочена в член 88, Комисията 
установи, че не са спазени посочените в 
член 36 срокове за плащане, на 
държавата членка се предоставя 
възможност да представи коментарите 
си в срок, не по-кратък от 30 дни. Ако 
държавата членка не представи 
коментарите си в определения срок или 
ако Комисията е стигнала до 
заключението, че представените 
коментари са очевидно 
недостатъчни, Комисията може да 
намали месечните или междинните 
плащания за съответната държава 
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относно месечните плащания, посочени 
в член 19, параграф 3, или относно 
междинните плащания, посочени в 
член 30.

членка посредством актове за 
изпълнение относно месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или относно междинните 
плащания, посочени в член 30.
Комисията гарантира, че 
намаляванията не водят до по-
нататъшни забавяния или проблеми в 
държавите членки за крайните 
бенефициери.

Or. en

Изменение 487
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако въз основа на декларациите 
за разходите или информацията, 
посочена в член 88, Комисията 
установи, че не са спазени посочените в 
член 36 срокове за плащане, на 
държавата членка се предоставя 
възможност да представи коментарите 
си в срок, не по-кратък от 30 дни. Ако 
държавата членка не представи 
коментарите си в определения срок или 
ако Комисията е на мнение, че 
отговорът е незадоволителен, 
Комисията може да намали месечните 
или междинните плащания за 
съответната държава членка
посредством актове за изпълнение 
относно месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или 
относно междинните плащания, 
посочени в член 30.

2. Ако въз основа на декларациите 
за разходите или информацията, 
посочена в член 88, Комисията 
установи, че не са спазени посочените в 
член 36 срокове за плащане, на 
държавата членка се предоставя 
възможност да представи коментарите 
си в срок, не по-кратък от 30 дни. Ако 
държавата членка не представи 
коментарите си в определения срок или 
ако Комисията е на мнение, че 
отговорът е незадоволителен, 
Комисията може да намали месечните 
или междинните плащания за 
съответната държава членка, след 
получено съгласие от Европейския 
парламент и от Съвета.

Or. fr

Изменение 488
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Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Намаляването на плащания 
съгласно настоящия член се прилага, без 
да се засягат разпоредбите на член 51.

3. Намаляването на плащания 
съгласно настоящия член се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, без да засягат 
член 51.

Or. en

Изменение 489
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се

Спиране на плащания във връзка с 
годишното уравняване

1.

Ако държавите членки не представят 
документите, посочени в член 8, 
параграф 3 и член 11, параграф 1, в 
сроковете, предвидени в член 8, 
параграф 3, Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
спиране на общия размер на 
месечните плащания, посочени в 
член 19, параграф 3. Комисията 
възстановява сумите, чието плащане 
е било спряно, когато получи от 
съответните държави членки 
липсващите документи, при условие 
че датата на получаване е не по-късна 
от шест месеца след крайния срок.

По отношение на междинните 
плащания, посочени в член 30, 
декларациите за разходите се считат 
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за недопустими за разглеждане в 
съответствие с параграф 6 от същия 
член.

2.

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

Спирането на плащания се прилага 
към съответния разход, направен във 
връзка с интервенции, който е бил 
предмет на намаляването, посочено в 
член 52, параграф 2, като сумата, 
чието изплащане ще бъде спряно, не 
надвишава процента на намаляване, 
приложен в съответствие с член 52, 
параграф 2. Сумите, чието изплащане 
e спряно, се възстановяват от 
Комисията на държавите членки или 
трайно се намаляват посредством 
акта за изпълнение, посочени в 
член 52.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
спиране на плащанията.

3.

Предвидените в настоящия член 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.
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Преди да приеме посочените актове 
за изпълнение, Комисията информира 
съответната държава членка за 
намерението си и ѝ дава възможност 
да представи коментарите си в срок, 
не по-кратък от 30 дни.

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

Or. pl

Изменение 490
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се

Спиране на плащания във връзка с 
годишното уравняване

1.

Ако държавите членки не представят 
документите, посочени в член 8, 
параграф 3 и член 11, параграф 1, в 
сроковете, предвидени в член 8, 
параграф 3, Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
спиране на общия размер на 
месечните плащания, посочени в 
член 19, параграф 3. Комисията 
възстановява сумите, чието плащане 
е било спряно, когато получи от 
съответните държави членки 
липсващите документи, при условие 
че датата на получаване е не по-късна 
от шест месеца след крайния срок.

По отношение на междинните 
плащания, посочени в член 30, 
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декларациите за разходите се считат 
за недопустими за разглеждане в 
съответствие с параграф 6 от същия 
член.

2.

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

Спирането на плащания се прилага 
към съответния разход, направен във 
връзка с интервенции, който е бил 
предмет на намаляването, посочено в 
член 52, параграф 2, като сумата, 
чието изплащане ще бъде спряно, не 
надвишава процента на намаляване, 
приложен в съответствие с член 52, 
параграф 2. Сумите, чието изплащане 
e спряно, се възстановяват от 
Комисията на държавите членки или 
трайно се намаляват посредством 
акта за изпълнение, посочени в 
член 52.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
спиране на плащанията.

3.

Предвидените в настоящия член 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.
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Преди да приеме посочените актове 
за изпълнение, Комисията информира 
съответната държава членка за 
намерението си и ѝ дава възможност 
да представи коментарите си в срок, 
не по-кратък от 30 дни.

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

Or. pl

Изменение 491
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавите членки не представят 
документите, посочени в член 8, 
параграф 3 и член 11, параграф 1, в 
сроковете, предвидени в член 8, 
параграф 3, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за спиране на 
общия размер на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3. 
Комисията възстановява сумите, чието 
плащане е било спряно, когато получи 
от съответните държави членки 
липсващите документи, при условие че 
датата на получаване е не по-късна от
шест месеца след крайния срок.

Ако държавите членки не представят 
документите, посочени в член 8, 
параграф 3 и член 11, параграф 1, в 
сроковете, предвидени в член 8, 
параграф 3, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за спиране на 
общия размер на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, след 
като е уведомила за това Парламента 
и Съвета. Комисията възстановява 
сумите, чието плащане е било спряно, 
когато получи от съответните държави 
членки липсващите документи, при 
условие че датата на получаване е не по-
късна от една година след крайния срок.

Or. fr

Изменение 492
Норберт Ердьош
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавите членки не представят 
документите, посочени в член 8, 
параграф 3 и член 11, параграф 1, в
сроковете, предвидени в член 8, 
параграф 3, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за спиране на 
общия размер на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3. 
Комисията възстановява сумите, чието 
плащане е било спряно, когато получи 
от съответните държави членки 
липсващите документи, при условие че 
датата на получаване е не по-късна от 
шест месеца след крайния срок.

Ако държавите членки не представят 
документите, посочени в член 8, 
параграф 3 и член 11, параграф 1, до 30 
юни, както е предвидено в член 8, 
параграф 3, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за спиране на 
общия размер на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3. 
Комисията възстановява сумите, чието 
плащане е било спряно, когато получи 
от съответните държави членки 
липсващите документи, при условие че 
датата на получаване е не по-късна от 
шест месеца след крайния срок.

Or. en

Обосновка

15 февруари би била твърде ранна дата за доклад за качеството на изпълнението. 30 
юни би била по-подходяща дата.

Изменение 493
Мишел Дантен, Норберт Ердьош, Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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междинните плащания, посочени в 
член 30.

Спирането на плащания се прилага 
към съответния разход, направен във 
връзка с интервенции, който е бил 
предмет на намаляването, посочено в 
член 52, параграф 2, като сумата, 
чието изплащане ще бъде спряно, не 
надвишава процента на намаляване, 
приложен в съответствие с член 52, 
параграф 2. Сумите, чието изплащане 
e спряно, се възстановяват от 
Комисията на държавите членки или 
трайно се намаляват посредством 
акта за изпълнение, посочени в 
член 52.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
спиране на плащанията.

Or. fr

Обосновка

Това изменение съответства на желанието на докладчика контролът върху 
качеството на изпълнението да се извършва само веднъж на няколко години и 
съответно да се премахне ежегодният контрол на крайните продукти. Следователно 
е нормално да се заличи този параграф, в който се определят правилата за 
прекратяване на плащанията при годишно уравняване с оглед на качеството на 
изпълнението, защото след като това уравняване вече не съществува, няма причина и 
параграфът да съществува.

Изменение 494
Норберт Ердьош, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в рамките посоченото в 
член 52 годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението 

заличава се
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Комисията установи, че разликата 
между декларираните разходи и 
сумите, съответстващи на 
конкретния докладван краен продукт, 
е повече от 50 % и държавата членка 
не може да представи надлежно 
обосновани причини, Комисията 
може да приема актове за изпълнение 
за спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в 
член 30.

Спирането на плащания се прилага 
към съответния разход, направен във 
връзка с интервенции, който е бил 
предмет на намаляването, посочено в 
член 52, параграф 2, като сумата, 
чието изплащане ще бъде спряно, не 
надвишава процента на намаляване, 
приложен в съответствие с член 52, 
параграф 2. Сумите, чието изплащане 
e спряно, се възстановяват от 
Комисията на държавите членки или 
трайно се намаляват посредством 
акта за изпълнение, посочени в 
член 52.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
спиране на плащанията.

Or. en

Обосновка

Предлагам настоящият параграф да бъде заличен. Според мен не следва да се прилага 
спиране, ако планираните резултати не са осъществени, тъй като подобно прогнозно 
планиране задължително се основава на предварителни оценки. Ако се приложи 
спиране, то би застрашило допълнително възможността да се постигнат 
предстоящите цели и етапи, като подобна процедура би била твърде непродуктивна.

Изменение 495
Херберт Дорфман
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 496
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако в рамките посоченото в член 52 
годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението Комисията 
установи, че разликата между 
декларираните разходи и сумите, 
съответстващи на конкретния докладван 
краен продукт, е повече от 50% и 
държавата членка не може да представи 
надлежно обосновани причини, 
Комисията незабавно започва 
технически обсъждания със 
съответния орган на тази държава 
членка за намиране на общо решение 
за безпроблемно коригиране на 
ситуацията. Ако не могат да 
стигнат до заключение в рамките на 
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6 месеца, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за спиране на 
месечните плащания, посочени в 
член 19, параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

Or. en

Обосновка

Според мен не следва да се прилага спиране, ако планираните резултати не са 
осъществени, тъй като подобно прогнозно планиране задължително се основава на 
предварителни оценки. Ако се приложи спиране, то би застрашило допълнително 
възможността да се постигнат предстоящите цели и етапи, като подобна 
процедура би била твърде непродуктивна.

Изменение 497
Франц Богович

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако в рамките посоченото в член 52 
годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението Комисията 
установи, че разликата между 
декларираните разходи и сумите, 
съответстващи на конкретния докладван 
краен продукт, е повече от 50% за 
интервенции, които не са обхванати 
от член 68 от [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
държавата членка не може да представи 
надлежно обосновани причини, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

Or. sl
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Обосновка

50% със сигурност са сериозна сума и трябва да бъдат разгледани по някакъв начин. 
Въпреки това изглежда, че ще бъде необходимо да се предвидят специални разпоредби 
за инвестиции, като се има предвид вероятността от значителни годишни колебания.

Изменение 498
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако в рамките посоченото в член 52 
годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението Комисията 
установи, че разликата между 
декларираните разходи и сумите, 
съответстващи на конкретния докладван 
краен продукт, е повече от50 % и 
държавата членка не може да представи 
надлежно обосновани причини, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30, след 
като е уведомила за това Парламента 
и Съвета.

Or. fr

Изменение 499
Елси Катайнен

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в рамките посоченото в член 52 
годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението Комисията 
установи, че разликата между 
декларираните разходи и сумите, 

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

съответстващи на конкретния докладван 
краен продукт, е повече от 50% и 
държавата членка не може да представи 
обосновани причини, Комисията може 
да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член
30.

Or. en

Обосновка

Трябва да има реална гъвкавост, за да може Комисията да взема под внимание 
обосновките на държавите членки. Например лошите атмосферни условия 
представляват причина, която винаги трябва да се взема предвид.

Изменение 500
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
спиране на плащанията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Според мен не следва да се прилага спиране, ако планираните резултати не са 
осъществени, тъй като подобно прогнозно планиране задължително се основава на 
предварителни оценки. Ако се приложи спиране, то би застрашило допълнително 
възможността да се постигнат предстоящите цели и етапи, като подобна 
процедура би била твърде непродуктивна.

Изменение 501
Франц Богович
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
спиране на плащанията.

заличава се

Or. sl

Обосновка

Правилата относно размера на спиране на плащанията следва да бъдат определени в 
настоящия регламент. Поради това тази алинея следва да се заличи.

Изменение 502
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Обосновка

Това изменение предлага премахването на финансовите последици, свързани с 
многогодишния мониторинг на качеството на изпълнение, без обаче да се премахва 
самият мониторинг на качеството на изпълнение, чието изпълнение трябва да бъде 
постепенно, защото разширяването на рамката на качеството на изпълнение и за
стълб I е важна стъпка, която трябва да позволи по-добро управление на ОСП в 
средносрочен и дългосрочен план.

Изменение 503
Мигел Виегаш

Предложение за регламент
Член 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се

Спиране на плащания във връзка с 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението

1.

В случай на забавен или недостатъчен 
напредък към постигането на 
целевите стойности, определени в 
националния стратегически план по 
ОСП и подложени на мониторинг в 
съответствие с членове 115 и 116 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента 
за стратегическите планове по ОСП], 
Комисията може да поиска от 
съответната държава членка да 
приложи необходимите корективни 
мерки в съответствие с план за 
действие, който да бъде изготвен в 
рамките на консултации с 
Комисията и да съдържа ясни 
показатели за напредъка.

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

2.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения 
в параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен 
за коригиране на ситуацията, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
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пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, свързани с 
интервенциите, които трябва да 
бъдат обхванати от плана за 
действие. Комисията възстановява 
сумите, чието плащане е било спряно, 
когато въз основа на прегледа на 
качеството на изпълнението, посочен 
в член 121 от Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП], се установи, че е 
постигнат задоволителен напредък 
към постигането на целевите 
стойности. Ако пропуските не бъдат 
отстранени до приключване на 
изпълнението на националния 
стратегически план по ОСП, 
Комисията може да приеме акт за 
изпълнение, с който окончателно да 
намали сумите, чието плащане е било 
спряно, от средствата за 
съответната държава членка.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
плащанията и срока на спирането им 
и условия за възстановяване или 
намаляване на тези суми с оглед на 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението.

3.

Актовете за изпълнение, предвидени в 
параграфи 1 и 2, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

Преди да приеме посочените актове 
за изпълнение, Комисията информира 
съответната държава членка за 
намерението си и я приканва да 
отговори в срок, не по-кратък от 
30 дни.

Or. pt
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Изменение 504
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се

Спиране на плащания във връзка с 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението

1.

В случай на забавен или недостатъчен 
напредък към постигането на 
целевите стойности, определени в 
националния стратегически план по 
ОСП и подложени на мониторинг в 
съответствие с членове 115 и 116 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента 
за стратегическите планове по ОСП], 
Комисията може да поиска от 
съответната държава членка да 
приложи необходимите корективни 
мерки в съответствие с план за 
действие, който да бъде изготвен в 
рамките на консултации с 
Комисията и да съдържа ясни 
показатели за напредъка.

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

2.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения 
в параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен 
за коригиране на ситуацията, 
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Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, свързани с 
интервенциите, които трябва да 
бъдат обхванати от плана за
действие. Комисията възстановява 
сумите, чието плащане е било спряно, 
когато въз основа на прегледа на 
качеството на изпълнението, посочен 
в член 121 от Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП], се установи, че е 
постигнат задоволителен напредък 
към постигането на целевите 
стойности. Ако пропуските не бъдат 
отстранени до приключване на 
изпълнението на националния 
стратегически план по ОСП, 
Комисията може да приеме акт за 
изпълнение, с който окончателно да 
намали сумите, чието плащане е било 
спряно, от средствата за 
съответната държава членка.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
плащанията и срока на спирането им 
и условия за възстановяване или 
намаляване на тези суми с оглед на 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението.

3.

Актовете за изпълнение, предвидени в 
параграфи 1 и 2, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

Преди да приеме посочените актове 
за изпълнение, Комисията информира 
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съответната държава членка за 
намерението си и я приканва да 
отговори в срок, не по-кратък от 
30 дни.

Or. pl

Изменение 505
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се

Спиране на плащания във връзка с 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението

1.

В случай на забавен или недостатъчен 
напредък към постигането на 
целевите стойности, определени в 
националния стратегически план по 
ОСП и подложени на мониторинг в 
съответствие с членове 115 и 116 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента 
за стратегическите планове по ОСП], 
Комисията може да поиска от 
съответната държава членка да 
приложи необходимите корективни 
мерки в съответствие с план за 
действие, който да бъде изготвен в 
рамките на консултации с 
Комисията и да съдържа ясни 
показатели за напредъка.

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

2.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения 
в параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен 
за коригиране на ситуацията, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, свързани с 
интервенциите, които трябва да 
бъдат обхванати от плана за 
действие. Комисията възстановява 
сумите, чието плащане е било спряно, 
когато въз основа на прегледа на 
качеството на изпълнението, посочен
в член 121 от Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП], се установи, че е 
постигнат задоволителен напредък 
към постигането на целевите 
стойности. Ако пропуските не бъдат 
отстранени до приключване на 
изпълнението на националния 
стратегически план по ОСП, 
Комисията може да приеме акт за 
изпълнение, с който окончателно да 
намали сумите, чието плащане е било 
спряно, от средствата за 
съответната държава членка.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
плащанията и срока на спирането им 
и условия за възстановяване или 
намаляване на тези суми с оглед на 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението.
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3.

Актовете за изпълнение, предвидени в 
параграфи 1 и 2, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

Преди да приеме посочените актове 
за изпълнение, Комисията информира 
съответната държава членка за 
намерението си и я приканва да 
отговори в срок, не по-кратък от 
30 дни.

Or. pl

Обосновка

Членове 37, 38 и 39 следва да бъдат заличени поради финансовите последици, които 
биха настъпили за държавите членки, ако Комисията би могла да взема едностранно 
решения за спиране на плащанията, без да бъде постигнато съгласие относно 
ситуацията със съответната държава членка.

Изменение 506
Норберт Ердьош, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се

Спиране на плащания във връзка с 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението

1.

В случай на забавен или недостатъчен 
напредък към постигането на 
целевите стойности, определени в 
националния стратегически план по 
ОСП и подложени на мониторинг в 
съответствие с членове 115 и 116 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента 
за стратегическите планове по ОСП], 
Комисията може да поиска от 
съответната държава членка да 
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приложи необходимите корективни 
мерки в съответствие с план за 
действие, който да бъде изготвен в 
рамките на консултации с 
Комисията и да съдържа ясни 
показатели за напредъка.

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

2.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения 
в параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен 
за коригиране на ситуацията, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, свързани с 
интервенциите, които трябва да 
бъдат обхванати от плана за 
действие. Комисията възстановява 
сумите, чието плащане е било спряно, 
когато въз основа на прегледа на 
качеството на изпълнението, посочен 
в член 121 от Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП], се установи, че е 
постигнат задоволителен напредък 
към постигането на целевите 
стойности. Ако пропуските не бъдат 
отстранени до приключване на 
изпълнението на националния 
стратегически план по ОСП, 
Комисията може да приеме акт за 
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изпълнение, с който окончателно да 
намали сумите, чието плащане е било 
спряно, от средствата за 
съответната държава членка.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
плащанията и срока на спирането им 
и условия за възстановяване или 
намаляване на тези суми с оглед на 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението.

3.

Актовете за изпълнение, предвидени в 
параграфи 1 и 2, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

Преди да приеме посочените актове 
за изпълнение, Комисията информира 
съответната държава членка за 
намерението си и я приканва да 
отговори в срок, не по-кратък от 30 
дни.

Or. en

Обосновка

Предлагам настоящият член да бъде заличен. Според мен не следва да се прилага 
спиране, ако планираните резултати не са осъществени, тъй като подобно прогнозно 
планиране задължително се основава на предварителни оценки. Ако се приложи 
спиране, то би застрашило допълнително възможността да се постигнат 
предстоящите цели и етапи, като подобна процедура би била твърде непродуктивна. 
Принципно не одобрявам спиранията, произтичащи от мониторинга на качеството 
на изпълнението.

Изменение 507
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако постигнатият напредък с 
оглед на постигането на цели, както 
са определени в националния 
стратегически план в рамките на 
ОСП и са наблюдавани в 
съответствие с членове 115 и 116 на 
Регламент (ЕС).../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], не 
е навременен или е недостатъчен, 
Комисията може да поиска 
съответната държава членка да 
приложи необходимите корективни 
мерки в съответствие с план за 
действие, който да бъде изготвен в 
рамките на консултации с 
Комисията и да съдържа ясни 
показатели за напредъка.

заличава се

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

Or. fr

Обосновка

Въвеждането на подход според резултатите трябва да бъде постепенно. 
Разширяването на рамката на качеството на изпълнение и за стълб I е важна 
стъпка, която трябва да позволи по-добро управление на ОСП в 
средносрочен/дългосрочен план, без да води до финансови санкции. Предлага се 
докладът за качеството на изпълнение да бъде многогодишен и да не бъде свързан с 
годишното уравняване (по отношение на дата и съдържание).

Изменение 508
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Момчил Неков, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на забавен или недостатъчен 
напредък към постигането на целевите 
стойности, определени в националния 
стратегически план по ОСП и 
подложени на мониторинг в 
съответствие с членове 115 и 116 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
Комисията може да поиска от 
съответната държава членка да приложи
необходимите корективни мерки в 
съответствие с план за действие, 
който да бъде изготвен в рамките на 
консултации с Комисията и да съдържа 
ясни показатели за напредъка.

В случай на забавен или недостатъчен 
напредък към постигането на целевите 
стойности в съответствие с член 121,
параграф 9 от Регламент (EС) 
…/…[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП] на показателите за 
резултати, определени в националния 
стратегически план по ОСП и 
подложени на мониторинг в 
съответствие с членове 115 и 116 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
когато държавата членка не може да 
представи надлежно обосновани 
причини, Комисията може да поиска от 
съответната държава членка да
представи и приложи план за действие, 
който да бъде изготвен в рамките на 
консултации с Комисията. В плана за 
действие се описват необходимите 
корективни действия и очакваният 
график за неговото изпълнение.

Or. en

Изменение 509
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

След консултации и възможност за 
отговор от страна на съответната 
държава членка Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
определяне на допълнителни правила 
относно елементите на плановете за 
действие, включително и по-специално 
на определение за показатели за 
напредъка, и процедурата за изготвяне 
на такива планове. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 



AM\1170200BG.docx 121/193 PE630.688v01-00

BG

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

Or. en

Изменение 510
Франц Богович

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Правилата относно елементите на 
плановете за действие и процедурата за 
изготвяне на такива планове са 
следните [предстои да бъдат 
уточнени от Комисията].

Or. sl

Обосновка

Правилата относно плановете за действие следва да бъдат включени в основния акт, 
а не в актовете за изпълнение.

Изменение 511
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план напълно противоречи на 
това, което е необходимо за 
коригиране на ситуацията, Комисията
започва незабавно технически 
обсъждания със съответния орган на 
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междинните плащания, посочени в член 
30.

тази държава членка за намиране на 
общо решение за безпроблемно 
коригиране на ситуацията. Ако не 
могат да стигнат до заключение в 
рамките на 6 месеца, Комисията
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член 
30.

Or. en

Обосновка

Според мен не следва да се прилага спиране, ако планираните резултати не са 
осъществени, тъй като подобно прогнозно планиране задължително се основава на 
предварителни оценки. Ако се приложи спиране, то би застрашило допълнително 
възможността да се постигнат предстоящите цели и етапи, като подобна 
процедура би била твърде непродуктивна. Принципно не одобрявам спиранията, 
произтичащи от мониторинга на изпълнението.

Изменение 512
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член 
30.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако
представеният от държавата членка
план за действие очевидно е 
недостатъчен за коригиране на 
ситуацията, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за спиране на 
месечните плащания, посочени в 
член 19, параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.
Комисията ще взема предвид 
посочения график за изпълнение на 
плана за действие преди всяко 
предприемане на процедура за спиране.
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Or. en

Изменение 513
Франц Богович

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в 
член 30.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в 
член 30. Критериите за 
достатъчност на плановете за 
действие включват: [предстои да 
бъдат уточнени от Комисията].

Or. sl

Обосновка

Критериите за достатъчност на плановете за действие следва да бъдат включени в 
основния акт.

Изменение 514
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
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посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в 
член 30.

посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в 
член 30, след като е уведомила за това 
Парламента и Съвета.

Or. fr

Изменение 515
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член 
30.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие без 
обосновка или ако този план очевидно е 
недостатъчен за коригиране на 
ситуацията, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за спиране на 
месечните плащания, посочени в 
член 19, параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

Or. en

Изменение 516
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
плащанията и срока на спирането им 
и условия за възстановяване или 
намаляване на тези суми с оглед на 
многогодишния мониторинг на 

заличава се
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качеството на изпълнението.

Or. en

Обосновка

Според мен не следва да се прилага спиране, ако планираните резултати не са 
осъществени, тъй като подобно прогнозно планиране задължително се основава на 
предварителни оценки. Ако се приложи спиране, то би застрашило допълнително 
възможността да се постигнат предстоящите цели и етапи, като подобна 
процедура би била твърде непродуктивна. Принципно не одобрявам спиранията, 
произтичащи от мониторинга на изпълнението.

Изменение 517
Франц Богович

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
плащанията и срока на спирането им 
и условия за възстановяване или 
намаляване на тези суми с оглед на 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението.

заличава се

Or. sl

Обосновка

Критериите за размера и продължителността на спирането на плащанията следва 
да бъдат включени в основния акт. Поради това тази алинея следва да се заличи.

Изменение 518
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 40 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

40 Спиране на плащания поради 
пропуски в системите за управление

40 Спиране на плащания поради 
пропуски в разплащателните агенции

Or. en

Обосновка

Тук бих искал да се запази настоящият обхват. Всяка разплащателна агенция следва 
да извършва само спирания, дължащи се на проблеми.

Изменение 519
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 40 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спиране на плащания поради пропуски 
в системите за управление

Мониторинг на плащания поради 
пропуски в системите за управление

Or. fr

Обосновка

Предложената от Комисията промяна на модела не трябва да бъде частична и да се 
връща към поддържане на съвместно съществуване на две логики за уравняване на 
разходите за мерките, отнасящи се до стратегическите планове на ОСП. Подходът 
посредством качеството на изпълнението трябва да може да замести изцяло 
съответствието на разходите. Доброто функциониране на системите за управление 
следва да бъде утвърдено ex-ante в рамките на акредитирането на РА. Комисията би 
могла също така да извършва мониторинг и да дава препоръки през програмния 
период.

Изменение 520
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на сериозни пропуски 
във функционирането на системите 

заличава се
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за управление Комисията може да 
поиска съответната държава членка 
да приложи необходимите 
корективни мерки в съответствие с 
план за действие, който да бъде 
изготвен в рамките на консултации с 
Комисията и да съдържа ясни 
показатели за напредъка.

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

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че в предложените тук процедури липсва прозрачност и ясни 
правила, параграф 1 следва да бъде заличен.

Изменение 521
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на сериозни пропуски във
функционирането на системите за 
управление Комисията може да 
поиска съответната държава членка 
да приложи необходимите 
корективни мерки в съответствие с 
план за действие, който да бъде 
изготвен в рамките на консултации с 
Комисията и да съдържа ясни 
показатели за напредъка.

Комисията разчита на Комитета по 
земеделските фондове, за да се осигури 
обмен на добри практики между 
държавите членки относно
функционирането на системите за 
управление. При този обмен се вземат 
под внимание елементи, които се 
съдържат в годишните доклади, 
изготвени от разплащателните 
агенции, както е предвидено в член 8, 
параграф 3, буква в), подточка ii), 
както и становището, дадено от 
сертифициращия орган съгласно член 
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11, параграф 1, буква б).

Or. fr

Обосновка

Предложената от Комисията промяна на модела не трябва да бъде частична и да се 
връща към поддържане на съвместно съществуване на две логики за уравняване на 
разходите за мерките, отнасящи се до стратегическите планове на ОСП. Подходът 
посредством качеството на изпълнението трябва да може да замести изцяло 
съответствието на разходите. Доброто функциониране на системите за управление 
следва да бъде утвърдено ex-ante в рамките на акредитирането на РА. Комисията би 
могла също така да извършва мониторинг и да дава препоръки през програмния 
период.

Изменение 522
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Предложената от Комисията промяна на модела не трябва да бъде частична и да се 
връща към поддържане на съвместно съществуване на две логики за уравняване на 
разходите за мерките, отнасящи се до стратегическите планове на ОСП. Подходът 
посредством качеството на изпълнението трябва да може да замести изцяло 
съответствието на разходите. Доброто функциониране на системите за управление 
следва да бъде утвърдено ex-ante в рамките на акредитирането на РА. Комисията би 
могла също така да извършва мониторинг и да дава препоръки през програмния 
период.
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Изменение 523
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата членка не успее да
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен 
за коригиране на ситуацията,
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на месечните 
плащания, посочени в член 19,
параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

В случай на сериозни пропуски във 
функционирането на системите за 
управление Комисията може да 
поиска съответната държава членка 
да приложи необходимите корективни 
мерки в съответствие с план за 
действие, който да бъде изготвен в 
рамките на консултации с Комисията
и да съдържа ясни показатели за 
напредъка. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за определяне на 
допълнителни правила относно 
елементите на плановете за 
действие и на процедурата за 
изготвяне на такива планове. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101,
параграф 3.

Or. fr

Обосновка

Предложената от Комисията промяна на модела не трябва да бъде частична и да се 
връща към поддържане на съвместно съществуване на две логики за уравняване на 
разходите за мерките, отнасящи се до стратегическите планове на ОСП. Подходът 
посредством качеството на изпълнението трябва да може да замести изцяло 
съответствието на разходите. Доброто функциониране на системите за управление 
следва да бъде утвърдено ex-ante в рамките на акредитирането на РА. Комисията би 
могла също така да извършва мониторинг и да дава препоръки през програмния 
период.

Изменение 524
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
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Член 40 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член 
30.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член
30, след като е уведомила за това 
Парламента и Съвета.

Or. fr

Изменение 525
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член 
30.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие без 
обосновка или ако този план очевидно е 
недостатъчен за коригиране на 
ситуацията, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за спиране на 
месечните плащания, посочени в 
член 19, параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

Or. en

Изменение 526
Норберт Ердьош

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

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член 
30.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план безспорно противоречи на 
това, което е необходимо за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член
30.

Or. en

Обосновка

Понятието „очевидно недостатъчен“ е двусмислено. Настоятелно препоръчвам то 
да бъде перифразирано, тъй като в противен случай би внесло значителна 
несигурност и потенциална субективност.

Изменение 527
Франц Богович

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, направени от 
държавите членки, в случай че са 
налице пропуски, за срок, определен в 
актовете за изпълнение, посочени в 
първа алинея, който не надвишава 
12 месеца. Ако причините за спирането 
на плащанията продължават да са 
налице, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за удължаване на 
този срок с допълнителни срокове, 
които общо не надвишават 12 месеца.
Сумите, чието изплащане e спряно, се 
вземат под внимание при приемането на 
актовете за изпълнение, посочени в 

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, направени от 
държавите членки, в случай че са 
налице сериозни пропуски, за срок, 
който не надвишава 12 месеца. Ако 
причините за спирането на плащанията 
продължават да са налице, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
удължаване на този срок с 
допълнителни срокове, които общо не 
надвишават 12 месеца. Сумите, чието 
изплащане e спряно, се вземат под 
внимание при приемането на актовете за 
изпълнение, посочени в член 53.
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член 53.

Or. sl

Обосновка

Думата „сериозни“ следва да се повтори, за да се изясни, че подобно спиране може да 
се случи само ако се установят сериозни пропуски. Комисията също така не е 
оправомощена да определя срок за спирането, както е посочено в параграф 1. 
Оправомощаването по параграф 1 се ограничава до елементите и процедурата за 
изготвяне на плана за действие. Поради това позоваването на параграф 1 следва да се 
заличи.

Изменение 528
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Преди да приеме актовете за 
изпълнение, посочени в параграф 2, 
Комисията информира съответната 
държава членка за намерението си и я 
приканва да отговори в срок, не по-
кратък от 30 дни.

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

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че в предложените тук процедури липсва прозрачност и ясни 
правила, параграф 3 следва да бъде заличен.



AM\1170200BG.docx 133/193 PE630.688v01-00

BG

Изменение 529
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
плащанията по интервенциите и 
мерките, посочени в член 63, параграф 
2, се извършват в периода от 1 декември 
до 30 юни на следващата календарна 
година.

Държавите членки гарантират, че 
плащанията по интервенциите и 
мерките, посочени в член 63, параграф 
2, се извършват в периода от 1 декември 
до 30 декември на следващата 
календарна година.

Or. it

Изменение 530
Рикарду Серан Сантуш, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела Зоана, Момчил 
Неков

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преди 1 декември, но не по-рано 
от 16 октомври, да направят авансови 
плащания в размер до 50% за 
интервенции по формата на директни 
плащания;

a) преди 1 декември, но не по-рано 
от 16 октомври, да направят авансови 
плащания в размер до 50% за 
интервенции под формата на директни 
плащания и за мерките, посочени 
съответно в глава ІV от Регламент 
(EС) № 228/2013 и в глава IV от 
Регламент (EС) 229/2013;

Or. en

Изменение 531
Елси Катайнен, Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преди 1 декември, но не по-рано 
от 16 октомври, да направят авансови 
плащания в размер до 50 % за 
интервенции по формата на директни 
плащания;

a) преди 1 декември, но не по-рано 
от 16 октомври, да направят авансови 
плащания в размер до 75% за 
интервенции под формата на директни 
плащания;

Or. en

Обосновка

Предвид факта, че и двете интервенции по стълбовете се извършват по същия план 
по ОСП, хармонизираните графици и проценти за авансовите плащания между 
интервенциите под формата на директни плащания и развитието на селските райони 
би допринесло за опростяването на процесите.

Изменение 532
Лауренциу Ребега

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преди 1 декември, но не по-рано 
от 16 октомври, да направят авансови 
плащания в размер до 50% за 
интервенции по формата на директни 
плащания;

a) преди 1 декември, но не по-рано 
от 16 октомври, да направят авансови 
плащания в размер до 75% за 
интервенции под формата на директни 
плащания;

Or. ro

Изменение 533
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) преди 1 декември, но не по-рано 
от 16 октомври, да направят авансови 
плащания в размер до 50% за 
интервенции по формата на директни 

а) преди 30 декември да направят 
авансови плащания в размер до 50% за 
интервенции под формата на директни 
плащания;
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плащания;

Or. it

Изменение 534
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) преди 1 декември да направят 
авансови плащания в размер до 75% за 
подпомагане на интервенции в областта 
на развитието на селските райони, както 
са посочени в член 63, параграф 2.

б) преди 30 декември да направят 
авансови плащания в размер до 75% за 
подпомагане на интервенции в областта 
на развитието на селските райони, както 
са посочени в член 63, параграф 2.

Or. it

Изменение 535
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
решат да направят авансови плащания в 
размер до 50% по интервенциите, 
посочени в членове 68 и 71 от 
Регламент (ЕС) №…/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

3. Държавите членки могат да 
решат да направят:
а) авансови плащания по 
интервенциите, посочени в членове 
43, 49, 52, 55, 57, 60 от Регламент (ЕС) 
№…/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП];
б) авансови плащания в размер до 50%
по интервенциите, посочени в членове 
68 и 71 от Регламент (ЕС) №…/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП].

Or. fr
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Обосновка

Това изменение има за цел да предложи възстановяване на статуквото, тъй като 
всъщност сега единствено секторните програми, които произтичат от ООП, могат 
да се възползват от авансови плащания, които могат да достигнат размер над 50%.

Изменение 536
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правила относно интервенциите или 
мерките, за които държавите членки 
могат да правят по-високи авансови 
плащания в случай на спешност.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че параграф 2 предвижда авансовите плащания да се правят от 
държавите членки, настоящият член следва да оправомощи Комисията да разрешава 
извършването на по-високи авансови плащания в случай на спешност.

Изменение 537
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на спешност Комисията може 
да приема актове за изпълнение, 
предназначени за разрешаване на 
конкретни проблеми във връзка с 
прилагането на настоящия член. Тези 
актове за изпълнение могат да 
предвиждат дерогация от разпоредбите 

В случай на кризи, предизвикани от 
фактори като метеорологични или 
пазарни условия, Комисията може да 
приема актове за изпълнение, 
предназначени за разрешаване на 
конкретни проблеми във връзка с 
прилагането на настоящия член. Тези 
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на параграф 2, но само в степен и за 
срок, за които това е строго необходимо.

актове за изпълнение могат да 
предвиждат дерогация от разпоредбите 
на параграф 2, но само в степен и за 
срок, за които това е строго необходимо.

Or. en

Изменение 538
Елси Катайнен, Хилде Вотманс, Меря Кюльонен, Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Възможността да се действа възможно най-бързо в ситуации на кризи е от голямо 
значение. За държавите членки и за бенефициерите не трябва да има закъснения или 
да се поражда несигурност, с цел да се подпомогнат земеделските стопани и да се 
улесни ситуацията, в която се намират.

Изменение 539
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) суми, съответстващи на 
санкциите, прилагани в 
съответствие с правилата за 

заличава се
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обвързване с предварителни условия, 
както са посочени в член 11 от 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], по 
отношение на разходите по ЕФГЗ;

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да могат да запазят 100% от сумите на намаляванията и 
изключванията, при условие че съответният бюджет се инвестира в благоприятни за 
околната среда и/или климата интервенции, като например екосхеми или мерки в 
областта на агроекологията и климата. Система, при която възстановеният от 
държавите членки бюджет се запазва само до 20%, е в ущърб на целите в областта 
на климата и околната среда на новата ОСП.

Изменение 540
Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) суми, съответстващи на 
санкциите, прилагани в 
съответствие с правилата за 
обвързване с предварителни условия, 
както са посочени в член 11 от 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], по 
отношение на разходите по ЕФГЗ;

заличава се

Or. en

Изменение 541
Жан Артюи

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените в параграф 1 суми се 
изплащат в полза на бюджета на Съюза, 

2. Посочените в параграф 1 суми се 
изплащат в полза на бюджета на Съюза, 
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като могат да бъдат повторното 
използвани единствено за финансиране 
на разходи по линия на ЕФГЗ или 
ЕЗФРСР.

като могат да бъдат повторното 
използвани единствено за финансиране 
на разходи по линия съответно на 
ЕФГЗ или ЕЗФРСР и обхващат преди 
всичко селскостопанския резерв, 
създаден по линия на ЕФГЗ в рамките 
на предвидените в член 14 граници.

Or. en

Изменение 542
Петер Яр, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените в параграф 1 суми се
изплащат в полза на бюджета на 
Съюза, като могат да бъдат 
повторното използвани единствено за 
финансиране на разходи по линия на 
ЕФГЗ или ЕЗФРСР.

2. Посочените в параграф 1 суми се
внасят в бюджета на Съюза и се 
използват единствено за финансиране 
на разходи по линия съответно на 
ЕФГЗ или ЕЗФРСР и обхващат преди 
всичко селскостопанския резерв, 
създаден по линия на ЕФГЗ в рамките 
на предвидените в член 14 граници.

Or. en

Изменение 543
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените в параграф 1 суми се
изплащат в полза на бюджета на 
Съюза, като могат да бъдат 
повторното използвани единствено за 
финансиране на разходи по линия на 
ЕФГЗ или ЕЗФРСР.

2. Посочените в параграф 1 суми се
внасят в бюджета на Съюза и се 
използват единствено за финансиране 
на разходи по линия съответно на 
ЕФГЗ или ЕЗФРСР и обхващат преди 
всичко селскостопанския резерв, 
създаден по линия на ЕФГЗ в рамките 
на предвидените в член 14 граници.
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Or. en

Изменение 544
Норберт Ердьош, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се

Информационни мерки

1.

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

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

2.

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

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

б) дейности, осъществявани по 
инициатива на Комисията.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Считам, че член 44 следва да се премести след член 6 като нов член в тази глава.

Изменение 545
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените в параграф 1 суми се 
внасят в полза на бюджета на Съюза и в 
случай на повторната им употреба се 

2. Посочените в параграф 1 суми се 
внасят в полза на бюджета на Съюза и 
се използват единствено за финансиране 
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използват единствено за финансиране 
на разходите по линия на ЕФГЗ или 
ЕЗФРСР.

на разходите по линия на ЕФГЗ или 
ЕЗФРСР и обхващат приоритетно 
селскостопанския резерв, създаден по 
линия на ЕФГЗ в рамките на 
предвидените в член 14 граници.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни, че целевите приходи се използват единствено за 
финансиране на разходите на ОСП и преобладават приоритетно в селскостопанския 
резерв в определените в член 14 граници.

Изменение 546
Мигел Виегаш

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разпространението на информация, 
финансирано съгласно член 7, буква д), 
има за цел по-специално да помогне за 
разясняването, изпълнението и 
развитието на ОСП и да повиши 
обществената осведоменост относно 
съдържанието и целите ѝ, както и да 
възстанови потребителското доверие 
след кризисни ситуации. Посредством 
информационни кампании следва да се 
информират земеделските стопани и 
други оператори в икономиката в
селските райони, да се поощрява
европейският модел на селско 
стопанство, да се повишава 
осведомеността сред 
заинтересованите страни и
широката общественост относно 
настоящите предизвикателства в 
областта на селското стопанство и 
храните във връзка с агроекологичния 
преход към устойчиви 
продоволствени системи и да се
помага на гражданите да го разберат.
Трябва да бъде предоставяна 
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последователна, обективна и 
изчерпателна информация в рамките 
на Съюза и извън него чрез 
изготвянето на комуникационен план, 
който да включва информацията, 
предоставена от обществеността, и 
да води до участие на 
обществеността.

Or. pt

Изменение 547
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предоставянето на информация, 
финансирано съгласно член 7, буква д), 
има за цел по-специално да помогне за 
разясняването, изпълнението и 
развитието на ОСП и да повиши 
обществената осведоменост относно 
съдържанието и целите ѝ, в това число 
и въздействието ѝ по отношение на 
климата, околната среда и 
развитието както в Съюза, така и 
извън него. То има за цел и да
информира гражданите относно 
възникналите предизвикателства, 
включително кризисни ситуации,
посредством безпристрастни, 
основани на доказателства и 
обективни информационни кампании, 
да информира земеделските стопани и 
други участници, действащи в селските 
райони и да поощрява прехода към 
устойчив модел на селско стопанство в 
ЕС, както и да помага на гражданите да 
го разберат.

Or. en
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Обосновка

Информационните кампании следва да обхващат последиците от ОСП за климата, 
околната среда и развитието с цел постигане на по-добра информираност на 
потребителите, земеделските стопани и други страни относно външното 
въздействие на селскостопанската политика на ЕС, както и относно нейния принос 
във връзка с глобални проблеми като изменението на климата. Не следва да бъдат 
отпускани средства от ЕС за потенциално пристрастно, неоснователно и 
непреминало партньорска проверка популяризиране на ОСП.

Изменение 548
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предоставянето на информация, 
финансирано съгласно член 7, буква д), 
има за цел по-специално да помогне за 
разясняването, изпълнението и 
развитието на ОСП и да повиши 
обществената осведоменост относно 
съдържанието и целите ѝ, да възстанови 
потребителското доверие след кризисни 
ситуации посредством информационни 
кампании, да информира земеделските 
стопани и други участници, действащи в 
селските райони и да повишава 
осведомеността на заинтересованите 
страни и обществеността като цяло 
за съществуващите 
предизвикателства пред селското
стопанство и прехраната във връзка с 
агроекологичния преход към 
устойчиви продоволствени системи, 
както и да помага на гражданите да ги
разберат.

Or. es

Изменение 549
Аня Хазекамп
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Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предоставянето на информация, 
финансирано съгласно член 7, буква д), 
има за цел по-специално да помогне за 
разясняването, изпълнението и 
развитието на ОСП и да повиши 
обществената осведоменост относно 
съдържанието и целите ѝ, да възстанови 
потребителското доверие след кризисни 
ситуации посредством информационни 
кампании, да информира земеделските 
стопани и други участници, действащи в 
селските райони и да помага на 
гражданите да го разберат, както и да 
повиши осведомеността относно 
екологичните предизвикателства,
включително хуманното отношение 
към животните, и относно 
необходимостта от преход към 
устойчиви продоволствени и 
селскостопански системи в Съюза.

Or. en

Обосновка

Важно е тези инструменти да може да се използват не само за насърчаване на ОСП, 
но и за разясняване на свързаните с нея екологични предизвикателства.

Изменение 550
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По този начин се осигурява 
последователна, обективна и пълна 
информация посредством изготвянето 
на комуникационен план за 
информиране и участие на 
обществеността.
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Or. es

Изменение 551
Франц Богович

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия член в съответствие с 
член 7.

Or. sl

Изменение 552
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия член.

Or. fr

Изменение 553
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 с 

заличава се
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цел допълване на настоящия 
регламент по отношение на 
условията, при които да бъдат 
компенсирани някои видове разходи и 
приходи в рамките на фондовете.

Or. en

Обосновка

Делегираните правомощия следва да бъдат сведени до минимум и не следва да 
възпрепятстват вече поетите ангажименти от държавите членки, действащи 
съгласно разпоредбите на основните регламенти.

Изменение 554
Франц Богович

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 с цел 
допълване на настоящия регламент по 
отношение на условията, при които да 
бъдат компенсирани някои видове 
разходи и приходи в рамките на 
фондовете.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 с цел 
допълване на настоящия регламент по 
отношение на условията, свързани с 
подробностите в декларациите за 
разходите, при които да бъдат 
компенсирани някои видове разходи и
приходи в рамките на фондовете.

Or. sl

Обосновка

Предложеното правомощие е твърде широко. То следва да бъде ограничено например 
до декларациите за разходите, защото в противен случай би могло да възпрепятства 
всички разходи за мерки за подпомагане в рамките на одобрен стратегически план по 
ОСП.

Изменение 555
Елси Катайнен

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 с цел 
допълване на настоящия регламент по 
отношение на условията, при които да 
бъдат компенсирани някои видове 
разходи и приходи в рамките на 
фондовете.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 с цел 
допълване на настоящия регламент по 
отношение на условията за 
подробности в декларациите за 
разходи, при които да бъдат 
компенсирани някои видове разходи и 
приходи в рамките на фондовете.

Or. en

Обосновка

Правомощието е твърде широко – то следва да бъде ограничено например до 
условията за декларацията за разходите, защото в противен случай би дало 
възможност за възпрепятстване на всички разходи за мерки за подпомагане в 
рамките на одобрен стратегически план по ОСП.

Изменение 556
Петер Яр

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на член 127 от Финансовия 
регламент Комисията получава 
увереност от работата на 
сертифициращите органи, посочени в 
член 11 от настоящия регламент, 
освен ако не е информирала 
съответната държава членка, че не 
може да разчита на работата на 
сертифициращия орган за дадена 
финансова година, и взема предвид 
този факт в своята оценка на риска 
във връзка с необходимостта от 
одити на Комисията в съответната 
държава членка.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Принципът за единния одит трябва да се приветства с оглед на неотложната 
необходимост от намаляване на тежестта на контрола, и по-специално с цел 
премахване на многократните одити на бенефициерите. В предложенията за 
регламент обаче липсва задължителна разпоредба за това Комисията да се осланя на 
одитната дейност на сертифициращия орган, ако той е извършил одита надеждно
(понастоящем това е само възможност). Поради това формулировката на член 46 от 
хоризонталния регламент следва да бъде приведена в съответствие с разпоредбите, 
свързани със структурните фондове.

Изменение 557
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на член 127 от Финансовия 
регламент Комисията получава 
увереност от работата на 
сертифициращите органи, посочени в 
член 11 от настоящия регламент, освен 
ако не е информирала съответната 
държава членка, че не може да 
разчита на работата на 
сертифициращия орган за дадена 
финансова година, и взема предвид 
този факт в своята оценка на риска 
във връзка с необходимостта от 
одити на Комисията в съответната 
държава членка.

За целите на член 127 от Финансовия 
регламент Комисията получава 
увереност от работата на 
сертифициращите органи, посочени в 
член 11 от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Член 127 от Финансовия регламент предвижда, че при извършване на одит от 
независим одитор въз основа на международно признати стандарти, осигуряващи 
достатъчно увереност, този одит формира основата на общата увереност, при 
условие че са налице достатъчно доказателства за независимост и компетентност 
на одитора. Това е т.нар. подход за единен одит. Не са необходими допълнителни 
правила по този въпрос в секторното законодателство.

Изменение 558
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Петер Яр

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При извършването на одитите 
Комисията и сертифициращите 
органи вземат надлежно под 
внимание принципите на единния 
одит и на пропорционалност по 
отношение на степента на риска за 
бюджета на Съюза. Те избягват 
дублирането на одитите на едни и 
същи разходи, декларирани пред 
Комисията, с цел минимизиране на 
разходите за проверките на 
управлението и на одитите, както и 
на административната тежест за 
бенефициерите. По отношение на 
програмите, за които Комисията 
заключи, че становището на 
сертифициращия орган е надеждно, 
собствените одити на Комисията се 
ограничават до одит на дейностите 
на сертифициращия орган.

Or. de

Обосновка

Принципът за единния одит трябва да се приветства с оглед на неотложната 
необходимост от намаляване на тежестта на контрола, и по-специално с цел 
премахване на многократните одити на бенефициерите. В предложенията за 
регламент обаче липсва задължителна разпоредба за това Комисията да се осланя на 
одитната дейност на сертифициращия орган, ако той е извършил одита надеждно 
(понастоящем това е само възможност). Поради това формулировката на член 46 от 
хоризонталния регламент следва да бъде приведена в съответствие с разпоредбите, 
свързани със структурните фондове.

Изменение 559
Елси Катайнен

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Без да се засягат проверките, 
извършвани от държавите членки 
съгласно националните им законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби или по силата на член 287 от 
Договора, както и всеки вид проверка, 
организирана съгласно член 322 от 
Договора или въз основа на Регламент
(ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета, 
Комисията може да организира 
проверки с цел да провери по 
специално:

Без да се засягат проверките, 
извършвани от държавите членки 
съгласно националните им законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби или по силата на член 287 от 
Договора, както и всеки вид проверка, 
организирана съгласно член 322 от 
Договора или въз основа на Регламент
(ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета, 
Комисията може да организира 
проверки с изключение на 
обвързаността с условия с цел да 
провери по-специално:

Or. en

Обосновка

Процедурите и правилата, свързани с извършването на проверки, са въведени като са 
обвързани с условия, включително разширяването на проверките дори до крайния 
бенефициер, което е в противоречие с принципите за опростяване. В настоящия член 
следва да се отбележи ясно, че това не се отнася до обвързаността с условия.

Изменение 560
Мишел Дантен, Норберт Ердьош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разходите, които попадат в 
приложното поле на член 5, параграф 
2, и на член 6, и съответстват на 
интервенциите, посочени в 
Регламент (ЕС).../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], се 
отнасят до съответните резултати 
така, както са декларирани в 
годишния доклад за качеството на 
изпълнението.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Това изменение съответства на желанието на докладчика контролът върху 
качеството на изпълнението да се извършва само веднъж на няколко години и 
съответно да се премахне ежегодният контрол на крайните продукти.

Изменение 561
Норберт Ердьош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали разходите, които попадат в 
обхвата на член 5, параграф 2 и член 6 и 
отговарят на интервенциите, посочени в 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], имат 
съответстващ краен продукт, както е 
посочен в годишния доклад за 
качеството на изпълнението;

б) дали разходите, които попадат в 
обхвата на член 5, параграф 2 и член 6 и 
отговарят на интервенциите, посочени в 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], имат 
съответстващ краен продукт, както е 
посочен в тригодишния доклад за 
качеството на изпълнението;

Or. en

Изменение 562
Норберт Ердьош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Буква в) от член 47 следва да бъде заличена като се има предвид, че тя позволява на 
Комисията да извършва широк кръг одити, обхващащи прилагането на националните 
стратегически планове по ОСП. Това противоречи на подхода за единен одит и води 
до несигурност.
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Изменение 563
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При установени случаи на сериозни 
недостатъци във въведената от 
държавата членка система за 
управление проверките на Комисията 
може да бъдат разширени до проверка 
на съществуването на необходимите 
документи и подкрепящите ги 
доказателства, тяхното 
съответствие и условията, при 
които са направени и проверени 
разходите, посочени в член 5, 
параграф 2 и член 6, и в съответствие 
с интервенциите, посочени в 
Регламент (ЕС).../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП];

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни, че при случаи на сериозни недостатъци във 
въведената от държавата членка система за управление, Комисията може да 
извършва проверки, които стигат до проверка на съществуването на необходимите 
документи и подкрепящите ги доказателства, тяхното съответствие и условията, 
при които са направени и проверени разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, 
и в съответствие с интервенциите, посочени в Регламент (ЕС).../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

Изменение 564
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки винаги имат 
възможността да се 
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противопоставят на проверка; 
тогава следва да се създаде 
помирителен комитет. В случай на 
повторни проверки или ако някоя от 
тях е очевидно непропорционална, 
съответната държава членка ще 
може да сезира Съда на Европейския 
съюз, за да се прекрати тази 
нередност.

Or. fr

Изменение 565
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предоставят 
на Комисията информация за 
нередности по смисъла на Регламент
(ЕС, Евратом) № 2988/95 и за други 
подозрения за измама и случаи на 
неспазване на условията, определени от 
тях в стратегическия план по ОСП, 
както и информация за стъпките, 
предприети съгласно раздел 3 от 
настоящата глава с цел събиране на 
неправомерните плащания във връзка с 
тези нередности и измами.

3. Държавите членки предоставят 
на Комисията и на своите граждани
информация за нередности по смисъла 
на Регламент (ЕС, Евратом) № 2988/95 и 
за други подозрения за измама и случаи 
на неспазване на условията, определени 
от тях в стратегическия план по ОСП, 
както и информация за стъпките, 
предприети съгласно раздел 3 от 
настоящата глава с цел събиране на 
неправомерните плащания във връзка с 
тези нередности и измами. Комисията 
обобщава въпросната информация и 
изготвя многогодишни доклади в тази 
връзка, които са публично достъпни.

Or. es

Изменение 566
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предоставят 
на Комисията информация за 
нередности по смисъла на Регламент
(ЕС, Евратом) № 2988/95 и за други 
подозрения за измама и случаи на 
неспазване на условията, определени от 
тях в стратегическия план по ОСП, 
както и информация за стъпките, 
предприети съгласно раздел 3 от 
настоящата глава с цел събиране на 
неправомерните плащания във връзка с 
тези нередности и измами.

3. Държавите членки предоставят 
на Комисията информация за 
нередности по смисъла на Регламент
(ЕС, Евратом) № 2988/95 и за други 
подозрения за измама и случаи на 
неспазване на условията, определени от 
тях в стратегическия план по ОСП, 
както и информация за стъпките, 
предприети съгласно раздел 3 от 
настоящата глава с цел събиране на 
неправомерните плащания във връзка с 
тези нередности и измами. Комисията 
ще обобщи тази информация и ще 
изготвя многогодишни доклади, които 
ще бъдат публично оповестени, 
както и представени на Европейския 
парламент.

Or. en

Обосновка

Важно е обществеността и самият Парламент да бъдат запознати с нередностите 
и случаите на неизпълнение.

Изменение 567
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предоставят 
на Комисията информация за 
нередности по смисъла на Регламент
(ЕС, Евратом) № 2988/95 и за други 
подозрения за измама и случаи на 
неспазване на условията, определени от 
тях в стратегическия план по ОСП, 
както и информация за стъпките, 
предприети съгласно раздел 3 от 
настоящата глава с цел събиране на 
неправомерните плащания във връзка с 

3. Държавите членки предоставят 
на Комисията информация за 
нередности по смисъла на Регламент
(ЕС, Евратом) № 2988/95 и за други 
подозрения за измама и случаи на 
неспазване на условията, определени от 
тях в стратегическия план по ОСП, 
както и информация за стъпките, 
предприети съгласно раздел 3 от 
настоящата глава с цел събиране на 
неправомерните плащания във връзка с 



PE630.688v01-00 156/193 AM\1170200BG.docx

BG

тези нередности и измами. тези нередности и измами. Комисията 
ще обобщи тази информация и ще 
публикува многогодишни доклади, 
които ще представя на Европейския 
парламент.

Or. en

Обосновка

Това съответства на принципа на прозрачност и също така се явява продължение на 
контролната функция на Европейския парламент, упражнявана от комисията по 
бюджетен контрол (CONT).

Изменение 568
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва със специфични задължения 
за държавите членки съгласно 
настоящата глава, както и с правила 
относно критериите за определяне на 
случаите на нередности по смисъла 
на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 2988/95 и на други случаи на 
неспазване на условията, установени 
от държавите членки в 
стратегическия план по ОСП, които 
трябва да бъдат докладвани, както и 
данните, които трябва да бъдат 
предоставени.

заличава се

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че целта е да се изостави обстойното регулиране и 
контролиране на неизпълнението, считам, че в настоящия регламент следва да бъдат 
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предвидени само някои основни принципи при нередности и неизпълнение, а всичко 
останало да бъде предоставено на избора на държавите членки.

Изменение 569
Елси Катайнен

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се допълва
със специфични задължения за 
държавите членки съгласно 
настоящата глава, както и с правила 
относно критериите за определяне на 
случаите на нередности по смисъла 
на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 2988/95 и на други случаи на 
неспазване на условията, установени 
от държавите членки в 
стратегическия план по ОСП, които 
трябва да бъдат докладвани, както и
данните, които трябва да бъдат 
предоставени.

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се допълва
по отношение на данните, които 
трябва да бъдат предоставени за целите 
на OLAF.

Or. en

Обосновка

В настоящия член трябва да бъде обяснено по-подробно делегирането на 
правомощията вместо използваните сега термини към момента, а именно 
„специфични задължения“. Вместо „делегирани актове със специфични задължения“, 
делегирането на правомощията следва да бъде формулирано по-ясно. Ако става 
въпрос за информационни нужди на OLAF, това е възможно. Определението за 
„нередности“ също следва да се отнася до държавите членки с цел да се гарантира 
субсидиарността. Новото законодателство следва да признава отчетността на 
държавите членки при използването на отговорните фондове и санкции. 
Правомощията трябва да бъдат строго ограничени и конкретни.

Изменение 570
Мишел Дантен, Норберт Ердьош
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение обхващат 
изчерпателността, точността и 
достоверността на предадените годишни 
счетоводни отчети. Те се приемат без да 
засягат съдържанието на актовете за 
изпълнение, приети впоследствие 
съгласно членове 52 и 53.

Тези актове за изпълнение обхващат 
изчерпателността, точността и 
достоверността на предадените годишни 
счетоводни отчети. Те се приемат без да 
засягат съдържанието на актовете за 
изпълнение, приети впоследствие 
съгласно член 53.

Or. fr

Обосновка

Това изменение съответства на желанието на докладчика контролът върху 
качеството на изпълнението да се извършва само веднъж на няколко години и 
съответно да се премахне ежегодният контрол на крайните продукти. Следователно 
е нормално да се заличи позоваването на този член, в който се определят правилата 
за годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението, защото след като 
това уравняване вече не съществува, няма причина и от такова позоваване.

Изменение 571
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 572
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 573
Мишел Дантен, Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52 заличава се

Годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението

1.

Ако разходите, посочени в член 5, 
параграф 2 и член 6 и отговарящи на 
интервенциите, посочен в дял III от 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
нямат съответстващ краен продукт, 
както е представен в годишния 
доклад за качеството на 
изпълнението, Комисията приема 
актове за изпълнение преди 15 
октомври в годината след 
съответната бюджетна година, в 
които определя сумите, които 
трябва да бъдат приспаднати от 
финансирането от Съюза. Тези 
актове за изпълнение не засягат 
съдържанието на актовете за 
изпълнение, приети впоследствие 
съгласно член 53 от настоящия 
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регламент.

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

2. Комисията прави оценка на 
сумите, които да бъдат приспаднати 
въз основа на разликата между 
годишните разходи, декларирани за 
дадена интервенция, и сумите, 
съответстващи на конкретния 
докладван краен продукт съгласно 
националния стратегически план по 
ОСП, като взема предвид 
обосновките, представени от 
държавата членка.

3. Преди приемането на актовете за 
изпълнение, посочени в параграф 1, 
Комисията дава възможност на 
държавата членка да представи 
своите коментари и да обоснове 
евентуалните разлики.

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

5.

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

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

Or. fr

Обосновка

Това изменение съответства на желанието на докладчика контролът върху 
качеството на изпълнението да се извършва само веднъж на няколко години и 
съответно да се премахне ежегодният контрол на крайните продукти. Следователно 
е нормално да се заличи този член, в който се определят правилата за годишно 
уравняване с оглед на качеството на изпълнението. След като това уравняване вече не 
съществува, няма причина и този член да съществува.

Изменение 574
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 52 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

52 Годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението

52 Уравняване с оглед на качеството 
на изпълнението

Or. en

Обосновка

Подобно на други фондове на ЕС, Европейската комисия предлага и в този правен 
проект задължението за ежегодно докладване от страна на държавите – членки на 
ЕС, и годишното уравняване с оглед на качеството на изпълнението от Комисията. 
Не мога да подкрепя този нов елемент, тъй като националните и регионалните 
администрации не биха били в състояние да събират и сортират необходимите данни 
за годишните доклади за качеството на изпълнението. Изготвянето на доклади на 
всеки три години (тригодишни доклади) би било много по-осъществимо, като по този 
начин ще се осигури точността и достоверността на докладите.

Изменение 575
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако разходите, посочени в член 5, Ако разходите, посочени в член 5, 
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параграф 2 и член 6 и отговарящи на 
интервенциите, посочен в дял III от 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
нямат съответстващ краен продукт, 
както е представен в годишния доклад
за качеството на изпълнението, 
Комисията приема актове за изпълнение 
преди 15 октомври в годината след 
съответната бюджетна година, в които 
определя сумите, които трябва да бъдат 
приспаднати от финансирането от 
Съюза. Тези актове за изпълнение не 
засягат съдържанието на актовете за 
изпълнение, приети впоследствие 
съгласно член 53 от настоящия 
регламент.

параграф 2 и член 6 и отговарящи на 
интервенциите, посочен в дял III от 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
нямат най-малко 50% от
съответстващия краен продукт, както 
е представен в доклада за качеството на 
изпълнението, Комисията започва 
незабавно технически обсъждания със 
съответния орган на тази държава 
членка за намиране на общо решение 
за безпроблемно коригиране на 
ситуацията. Ако не могат да 
стигнат до заключение в рамките на 
6 месеца, Комисията може да приема 
актове за изпълнение преди 15 октомври 
в годината след съответната бюджетна 
година, в които определя сумите, които 
трябва да бъдат приспаднати от 
финансирането от Съюза. Тези актове за 
изпълнение не засягат съдържанието на 
актовете за изпълнение, приети 
впоследствие съгласно член 53 от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Не се посочва праг за непостигане на крайни продукти, като по този начин е вероятно 
да възникнат случаи на сериозни намалявания. Текстът трябва да бъде прецизиран или 
заличен.

Изменение 576
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако разходите, посочени в член 5, 
параграф 2 и член 6 и отговарящи на 
интервенциите, посочен в дял III от 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
нямат съответстващ краен продукт, 

Ако разходите, посочени в член 5, 
параграф 2 и член 6 и отговарящи на 
интервенциите, посочен в дял III от 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
нямат съответстващ краен продукт, 
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както е представен в годишния доклад 
за качеството на изпълнението, 
Комисията приема актове за изпълнение 
преди 15 октомври в годината след 
съответната бюджетна година, в които 
определя сумите, които трябва да бъдат 
приспаднати от финансирането от 
Съюза. Тези актове за изпълнение не 
засягат съдържанието на актовете за 
изпълнение, приети впоследствие 
съгласно член 53 от настоящия 
регламент.

както е представен в годишния доклад 
за крайните продукти, предвиден в 
член 8, параграф 3, буква б), Комисията 
приема актове за изпълнение преди 15 
октомври в годината след съответната 
бюджетна година, в които определя 
сумите, които трябва да бъдат 
приспаднати от финансирането от 
Съюза. Тези актове за изпълнение не 
засягат съдържанието на актовете за 
изпълнение, приети впоследствие 
съгласно член 53 от настоящия 
регламент.

Or. fr

Обосновка

Предложената от Комисията промяна на модела не трябва да бъде частична и да се 
връща към поддържане на съвместно съществуване на две логики за уравняване на 
разходите за мерките, отнасящи се до стратегическите планове на ОСП. Подходът 
посредством качеството на изпълнението трябва да може да замести изцяло 
съответствието на разходите. Доброто функциониране на системите за управление 
следва да бъде утвърдено ex-ante в рамките на акредитирането на РА. Комисията би 
могла също така да извършва мониторинг и да дава препоръки през програмния 
период.

Изменение 577
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 578
Норберт Ердьош
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Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2. Комисията информира 
съответната държава членка за 
намерението си и ѝ дава възможност 
да представи коментарите си в срок 
от най-малко 30 работни дни, преди 
да представи проекта на акта за 
изпълнение в съответствие с член 3, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ 182/20

Or. en

Изменение 579
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2. Комисията информира 
държавата членка за своето 
намерение и предоставя време за 
представяне на коментари, като 
срокът за представяне трябва да бъде 
не по-късно от 30 дни, преди да 
представи проекта на акта за 
изпълнение

Or. en

Изменение 580
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Дачиана Октавиа Сърбу, Момчил Неков
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Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави оценка на 
сумите, които да бъдат приспаднати въз 
основа на разликата между годишните 
разходи, декларирани за дадена 
интервенция, и сумите, съответстващи 
на конкретния докладван краен продукт 
съгласно националния стратегически 
план по ОСП, като взема предвид 
обосновките, представени от държавата 
членка.

2. Комисията прави оценка на 
сумите, които да бъдат приспаднати въз 
основа на разликата между годишните 
разходи, декларирани за дадена 
интервенция, и сумите, съответстващи 
на конкретния докладван краен продукт 
съгласно националния стратегически 
план по ОСП, като взема предвид 
обосновките, представени от държавата 
членка. Намаляванията ще засягат 
само разходите, декларирани за 
интервенцията без съответен краен 
продукт.

Or. en

Изменение 581
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди приемането на актовете за 
изпълнение, посочени в параграф 1, 
Комисията дава възможност на 
държавата членка да представи своите 
коментари и да обоснове евентуалните 
разлики.

3. Преди приемането на актовете за 
изпълнение, посочени в параграф 1, 
Комисията дава възможност на 
държавата членка да представи своите 
коментари, да обоснове евентуалните 
разлики и да обсъди с Комисията 
техническите въпроси на експертно 
равнище в рамките на 6 месеца.

Or. en

Обосновка

Необходимо е надлежно време за разумни обсъждания и задълбочени споразумения по 
обсъжданите въпроси.
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Изменение 582
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Обхватът и съдържанието на оправомощаването са неясни, цялата процедура води 
до потенциално непредвидими рискове дори ако общото качество на изпълнение на 
прилагането е задоволително.

Изменение 583
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 584
Франц Богович

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за прилагането на настоящия 
член.

Or. sl

Обосновка

Тъй като новият модел за осъществяване на политиката на ОСП се основава на 
качеството на изпълнението, което може да доведе до финансови корекции, 
Парламентът и Съветът следва да бъдат редовно информирани за прилагането на 
определени разпоредби.

Изменение 585
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Обосновка

Въвеждане на годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението и 
запазването на процедурата за съответствие води до по-сложни и рискови от 
финансова гледна точка ситуации за държавите членки, поради това вместо смесена 
система следва да се прилага подходът, основан на качеството на изпълнението, или 
подходът, основан на съответствието. Член 53 се заличава или изцяло пренаписва.

Изменение 586
Мишел Дантен, Марейд Макгинес

Предложение за регламент
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Член 53а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53а

Общи разпоредби

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност и 
в други случаи на неспазване от 
страна на бенефициерите, 
държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в 
срок от 18 месеца след одобрението и 
където е приложимо – получаването
от страна на разплащателната 
агенция или органа, отговарящ за 
възстановяването, на контролен 
доклад или подобен документ, който 
посочва извършването на нередност. 
Съответните суми се вписват 
едновременно с искането за 
възстановяване в регистъра на 
длъжниците на разплащателната 
агенция.

2. Ако сумата не е възстановена в 
рамките на четири години след 
датата на искането за 
възстановяване, или в рамките на 
осем години, ако възстановяването е 
поискано чрез националните 
съдилища, 50% от финансовите 
последици от невъзстановяването се 
поемат от съответната държава 
членка и 50% се поемат от бюджета 
на Съюза, без да се засяга изискването 
съответната държава членка да 
прилага процедури за възстановяване 
съгласно член 58.

Когато в рамките на процедурата по 
възстановяване се установи 
отсъствие на каквито и да е 
нередности посредством 
административен или правен 
инструмент с окончателен характер, 
съответната държава членка 
декларира като разход пред 
фондовете финансовата тежест, 
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поета от нея по силата на първа 
алинея.

Ако обаче по причини, за които 
заинтересованата държава членка не 
носи отговорност, подлежащата на 
връщане сума не може да бъде 
възстановена в сроковете, посочени в 
първа алинея, и размерът на тази 
сума надвишава 1 милион евро, 
Комисията може, по искане на 
държавата членка, да удължи 
сроковете с период не по-дълъг от 
половината от първоначалния срок.

3. По надлежно обосновани 
съображения държавите членки 
може да решат да не търсят 
възстановяване на средствата. 
Решение в този смисъл може да бъде 
взето само в следните случаи:

a) ако направените и евентуалните 
разходи по връщането на цялата сума 
надхвърлят размера на подлежащата 
на връщане сума, което условие се 
счита за настъпило, ако:

i) подлежащата на връщане от 
бенефициера сума в рамките на 
индивидуално плащане по схема за 
подпомагане или мярка за 
подпомагане не надхвърля 100 EUR, 
без да се включват лихвите; или

ii) подлежащата на възстановяване 
от бенефициера сума в случаите на 
индивидуално плащане по схема за 
подпомагане или мярка за 
подпомагане е между 100 EUR и 250 
EUR, без да се включват лихвите, и 
съответната държава членка прилага 
праг, равен на подлежащата на 
възстановяване сума или по-висок от 
нея, под който съгласно 
националното си право не пристъпва 
към събиране на вземания на 
национално равнище;

б) ако връщането се окаже 
невъзможно поради 
неплатежоспособност, 
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констатирана и призната съгласно 
националното право, на длъжника 
или на лицата, носещи юридическа 
отговорност за нередността.

Когато решението, посочено в 
първата алинея от настоящия 
параграф, е взето преди дължимата 
сума да стане предмет на правилата, 
посочени в параграф 2, финансовите 
последици от невъзстановяването се 
поемат от бюджета на Съюза.

4. В годишните счетоводни отчети, 
които трябва да бъдат изпратени на 
Комисията съгласно член 8, параграф 
3, буква а), държавите членки 
вписват сумите, които трябва да 
бъдат поети от тях по силата на 
параграф 2 от настоящия член. 
Комисията проверява дали това е 
направено и внася всички необходими 
корекции в акта за изпълнение, 
посочен в член 51.

5. При условие че е следвана 
процедурата, предвидена в член 53, 
параграф 3, Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
изключване от финансиране от Съюза 
на суми, включени в бюджета на 
Съюза, в следните случаи:

a) ако държавата членка не е спазила 
сроковете, посочени в параграф 1;

б) ако смята, че решението да не се 
търси възстановяване на сумите, 
което държавата членка е взела 
съгласно параграф 3, е необосновано;

в) ако смята, че нередност или 
невъзстановени средства са последица 
от нередности или небрежност от 
страна на административните 
органи или на друг официален орган на 
държавата членка.

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2. Преди да бъдат приети 
тези актове се прилага процедурата, 
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определена в параграф 3.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да възстанови общите и хармонизирани правила за 
възстановяване на плащания, недължимо получени от даден бенефициер и идващи от 
нередности или от случай на неспазване, както са съществували в член 54 от 
Регламент 1306/2013. Целта на това изменение е да възстанови равенство в 
третирането между земеделските стопани и други бенефициери на фондове от ОСП 
в рамките на единния пазар.

Изменение 587
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Дачиана Октавиа Сърбу, Момчил Неков, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 53а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53a

Събиране на суми в случай на 
неспазване на условията

1. Държавите членки отправят 
искане за събиране на сума от 
бенефициерите за всяко недължимо 
плащане след възникването на 
нередности и други случаи на 
неизпълнение от страна на 
бенефициерите по условията на 
интервенциите, посочени в 
стратегическите планове по ОСП, и 
за тази цел при необходимост 
завеждат съдебни производства.

2. По надлежно обосновани 
съображения държавите членки 
може да решат да не търсят 
възстановяване на средствата. 
Решение в този смисъл може да бъде 
взето само в следните случаи:

a) ако направените и евентуалните 
разходи по връщането на цялата сума 
надхвърлят размера на подлежащата 
на връщане сума, което условие се 
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счита за настъпило, ако:

i) подлежащата на връщане от 
бенефициера сума в рамките на 
индивидуално плащане по дадена 
интервенция не надхвърля 100 EUR, 
без да се включват лихвите; или

ii) подлежащата на възстановяване 
от бенефициера сума в случаите на 
индивидуално плащане по дадена 
интервенция е между 100 EUR и 250 
EUR, без да се включват лихвите, и 
съответната държава членка прилага 
праг, равен на подлежащата на 
възстановяване сума или по-висок от 
нея, под който съгласно 
националното си право не пристъпва 
към събиране на вземания на 
национално равнище;

б) ако връщането се окаже 
невъзможно поради 
неплатежоспособност, 
констатирана и призната съгласно 
националното право, на длъжника 
или на лицата, носещи юридическа 
отговорност за нередността.

Or. en

Обосновка

Повторно въвеждане на общи правила на равнището на Съюза от настоящия 
регламент (адаптирани).

Изменение 588
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако установи, че разходите, посочени в 
член 5, параграф 2 и член 6, не са били 
направени в съответствие с правото на 
Съюза, Комисията приема актове за 
изпълнение, с които определя сумите, 

Ако установи, че разходите, посочени в 
член 5, параграф 2 и член 6, с 
изключение на видовете интервенции, 
посочени в Регламент (ЕС).../... 
[Регламента за стратегическите 
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подлежащи на изключване от 
финансиране от Съюза.

планове по ОСП], не са били направени 
в съответствие с правото на Съюза, 
Комисията приема актове за 
изпълнение, с които определя сумите, 
подлежащи на изключване от 
финансиране от Съюза.

Or. fr

Обосновка

Предложената от Комисията промяна на модела не трябва да бъде частична и да се 
връща към поддържане на съвместно съществуване на две логики за уравняване на 
разходите за мерките, отнасящи се до стратегическите планове на ОСП. Подходът 
посредством качеството на изпълнението трябва да може да замести изцяло 
съответствието на разходите. Доброто функциониране на системите за управление 
следва да бъде утвърдено ex-ante в рамките на акредитирането на РА. Комисията би 
могла също така да извършва мониторинг и да дава препоръки през програмния 
период.

Изменение 589
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на видовете 
интервенции, посочени в Регламент 
(ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
обаче посоченото в първа алинея 
изключване от финансиране от Съюза 
се прилага само в случай на сериозни 
недостатъци във функционирането 
на въведените от държавите членки 
системи за управление.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Предложената от Комисията промяна на модела не трябва да бъде частична и да се 
връща към поддържане на съвместно съществуване на две логики за уравняване на 
разходите за мерките, отнасящи се до стратегическите планове на ОСП. Подходът 
посредством качеството на изпълнението трябва да може да замести изцяло 
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съответствието на разходите. Доброто функциониране на системите за управление 
следва да бъде утвърдено ex-ante в рамките на акредитирането на РА. Комисията би 
могла също така да извършва мониторинг и да дава препоръки през програмния 
период.

Изменение 590
Бас Белдер, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с член 57, параграф 1, буква 
д) решението за изключване не 
изисква държавите членки да 
събират суми за възстановяване от 
добросъвестните бенефициери.

Or. en

Обосновка

За правната сигурност на бенефициерите, и по-специално във връзка с оперативните 
програми, трябва да съществува достатъчна увереност, че предоставената помощ 
по ОСП няма да бъде възстановявана на равнището на отделните бенефициери, освен 
в случай на измама.

Изменение 591
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с член 57, параграф 1, буква 
д) решението за изключване не 
изисква държавите членки да 
събират суми за възстановяване от 
добросъвестните бенефициери.

Or. en
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Обосновка

Страхът от възстановяване на помощите години след като са били получени поради 
продължителни одитни процедури предизвиква голяма несигурност сред земеделските 
стопани и другите бенефициери, които често действат добросъвестно. На 
организациите на земеделските стопани и на производителите трябва да бъде 
предоставена достатъчно увереност, че след като бъдат предоставени, помощите по 
ОСП няма да бъдат възстановявани, освен в случаи на измама или в други ситуации, 
при които съответният бенефициер е действал недобросъвестно.

Изменение 592
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея не се прилага в случаи 
на неспазване на условията за 
допустимост за отделните 
бенефициери, установени в 
националните стратегически планове 
по ОСП и националните правила.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Предложената от Комисията промяна на модела не трябва да бъде частична и да се 
връща към поддържане на съвместно съществуване на две логики за уравняване на 
разходите за мерките, отнасящи се до стратегическите планове на ОСП. Подходът 
посредством качеството на изпълнението трябва да може да замести изцяло 
съответствието на разходите. Доброто функциониране на системите за управление 
следва да бъде утвърдено ex-ante в рамките на акредитирането на РА. Комисията би 
могла също така да извършва мониторинг и да дава препоръки през програмния 
период.

Изменение 593
Мишел Дантен, Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Първата алинея не се прилага в случаи 
на неспазване на условията за 
допустимост за отделните 
бенефициери, установени в 
националните стратегически планове 
по ОСП и националните правила.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това допълващо изменение има за цел да намери среден път между ограниченията на 
една система за ежегоден контрол, основана на качество на изпълнението, 
предимствата на един многогодишен контрол на напредъка на държавите членки по 
отношение на изпълнението на целите на Съюза и връщането към настоящото 
положение (контрол само на съответствието). Тъй като обединяването на тези три 
системи не изглежда реалистично, се предлага да се запази единствено контролът на 
съответствието на разходите и една многогодишна система на качество на 
изпълнението.

Изменение 594
Елси Катайнен

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията оценява размера на 
подлежащите на изключване суми въз 
основа на сериозността на 
констатираните недостатъци.
Финансовите корекции по отношение 
на обвързаността с условия следва да 
се извършват въз основа на 
изчислените пропуски от 
неприложените административни 
санкции. В случаите когато това не 
може да се определи чрез 
пропорционални усилия, се използват 
корекции, чрез единна ставка.

Or. en
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Обосновка

Комисията е посочила, че единните ставки представляват единственият приемлив 
начин за изчисляване на финансови корекции. Когато става въпрос за обвързаността с 
условията, следва да има възможност разходите, които не са изпълнени в 
съответствие със законодателството на Съюза, да се изчисляват по същия начин, 
както понастоящем се изчислява рискът от финансови вреди, произтичащи от 
неприлагането на административни санкции. Следва да е възможно причинените на 
Съюза финансови вреди да се определят по-точно, отколкото да се прави корекция с
единна ставка.

Изменение 595
Рикарду Серан Сантуш, Никола Капуто, Карин Глоанек Морен, Мария Габриела 
Зоана, Дачиана Октавиа Сърбу, Момчил Неков, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията оценява размера на 
подлежащите на изключване суми въз 
основа на сериозността на 
констатираните недостатъци, като 
взема предвид принципа на 
пропорционалност.

Or. en

Изменение 596
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията оценява размера на 
подлежащите на изключване суми въз 
основа на сериозността на 
констатираните недостатъци, като 
спазва принципа на 
пропорционалност.

Or. en
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Изменение 597
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 5 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) нередности, които са обект на 
процедура по възстановяване по 
силата на раздел III от настоящата 
глава;

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да включи нередностите, които са обект на процедура по 
възстановяване, за случаите, за които не може да има отказ на финансиране, както 
това е определено в член 52 от Регламент 1306/2013.

Изменение 598
Сандра Калниете, Ивари Падар

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно 
критериите и методологията за 
прилагане на финансови корекции.

заличава се

Or. en

Изменение 599
Франц Богович

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 7а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за прилагането на настоящия 
член.

Or. sl

Обосновка

Тъй като новият модел за осъществяване на политиката на ОСП се основава на 
качеството на изпълнението, което може да доведе до финансови корекции, 
Парламентът и Съветът следва да бъдат редовно информирани за прилагането на 
определени разпоредби.

Изменение 600
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 53а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53a

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност 
или небрежност, държавите членки 
изискват възстановяване от 
бенефициера в срок от 18 месеца след 
одобрението и където е приложимо –
получаването от страна на 
разплащателната агенция или органа, 
отговарящ за възстановяването, на 
контролен доклад или подобен 
документ, в който се посочва 
извършването на нередност. 
Въпросните суми се вписват в 
регистъра на длъжниците на 
разплащателната агенция към 
момента на тяхното възстановяване.

2. Ако сумата не е възстановена в 
рамките на четири години след 
датата на искането за 
възстановяване или в рамките на осем 
години, ако възстановяване е 
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разглеждано от националните 
съдилища, 50% от финансовите 
разходи от невъзстановяването се 
поемат от съответната държава 
членка и 50% се поемат от ЕС, без да 
се засяга изискването съответната 
държава членка да продължава да 
прилага процедури за възстановяване 
съгласно член 57. Ако в хода на 
процедура по възстановяване, 
провеждана въз основа на 
административна процедура или на 
окончателна правна процедура, не се 
установи нередност, финансовите 
разходи, поети от държавата членка 
съгласно първата алинея, се 
декларират като разход по линия на 
фондовете. Ако обаче по причини, за 
които заинтересованата държава 
членка не носи отговорност, 
подлежащата на връщане сума не 
може да бъде възстановена в 
сроковете, посочени в първа алинея, и 
размерът на тази сума надвишава 
1 милион евро, Комисията може, по 
искане на държавата членка, да 
удължи сроковете с период не по-
дълъг от половината от 
първоначалния срок.

3. По надлежно обосновани 
съображения държавите членки 
може да решат да не търсят 
възстановяване на средствата. 
Решение в този смисъл може да бъде 
взето само в следните случаи:

a) когато разходите, които вече са 
направени, и тези, които има 
вероятност да бъдат направени, 
надхвърлят сумата, която трябва да 
бъде възстановена: това условие се 
счита за изпълнено, ако: i) 
подлежащата на връщане от 
бенефициера сума в рамките на 
индивидуално плащане по схема за 
подпомагане или фонд за подпомагане 
не надхвърля 100 EUR, без да се 
включват лихвите, или ii) 
подлежащата на връщане от 
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бенефициера сума в рамките на 
индивидуално плащане по схема за 
подпомагане или фонд за подпомагане 
е между 100 EUR и 150 EUR , без да се 
включват лихвите, и съответната 
държава членка прилага праг, равен на 
подлежащата на възстановяване 
сума или по-висок от нея съгласно 
националното си право по отношение 
на невъзстановяването на дългове на 
национално равнище;

б) ако връщането се окаже 
невъзможно поради 
неплатежоспособност, 
констатирана и призната съгласно 
националното право, на длъжника 
или на лицата, носещи юридическа 
отговорност за нередността.

Ако решението, посочено в първата 
алинея от настоящия параграф, е 
взето преди към неизплатената сума 
да бъдат приложени правилата, 
посочени в параграф 2, финансовите 
разходи по невъзстановяването се 
поемат от ЕС.

4. В годишните счетоводни отчети, 
които трябва да бъдат изпратени на 
Комисията съгласно член 88, 
параграф 1, буква в), подточка iii), 
държавите членки вписват сумите, 
които трябва да бъдат поети от тях 
по силата на параграф 2 от 
настоящия член. Комисията 
проверява дали това е направено и 
внася всички необходими корекции в 
акта за изпълнение, посочен в член 51.

5. При условие че е следвана 
процедурата, предвидена в член 53, 
параграф 3, Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
изключване от финансиране от Съюза 
на суми, включени обичайно в 
бюджета на Съюза, в следните 
случаи:

a) ако държавата членка не е спазила 
сроковете, посочени в параграф 1;
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б) ако счита, че решението да не се 
търси възстановяване на сумите, 
което държавата членка е взела 
съгласно параграф 3, е необосновано;

в) ако счита, че нередност или 
невъзстановени средства са последица 
от нередности или небрежност от 
страна на административните 
органи или на друг официален орган на 
държавата членка. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

Or. pl

Изменение 601
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 53а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53a

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност 
или небрежност, държавите членки 
изискват възстановяване от 
бенефициера в срок от 18 месеца след 
одобрението и където е приложимо –
получаването от страна на 
разплащателната агенция или органа, 
отговарящ за възстановяването, на 
контролен доклад или подобен 
документ, в който се посочва 
извършването на нередност. 
Въпросните суми се вписват в 
регистъра на длъжниците на 
разплащателната агенция към 
момента на тяхното възстановяване.

2. Ако сумата не е възстановена в 
рамките на четири години след 
датата на искането за 
възстановяване или в рамките на осем 
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години, ако възстановяване е 
разглеждано от националните 
съдилища, 50% от финансовите 
разходи от невъзстановяването се 
поемат от съответната държава 
членка и 50% се поемат от ЕС, без да 
се засяга изискването съответната 
държава членка да продължава да 
прилага процедури за възстановяване 
съгласно член 57. Ако в хода на 
процедура по възстановяване, 
провеждана въз основа на 
административна процедура или на 
окончателна правна процедура, не се 
установи нередност, финансовите 
разходи, поети от държавата членка 
съгласно първата алинея, се 
декларират като разход по линия на 
фондовете. Ако обаче по причини, за 
които заинтересованата държава 
членка не носи отговорност, 
подлежащата на връщане сума не 
може да бъде възстановена в 
сроковете, посочени в първа алинея, и 
размерът на тази сума надвишава 
1 милион евро, Комисията може, по 
искане на държавата членка, да 
удължи сроковете с период не по-
дълъг от половината от 
първоначалния срок.

3. По надлежно обосновани 
съображения държавите членки 
може да решат да не търсят 
възстановяване на средствата. 
Решение в този смисъл може да бъде 
взето само в следните случаи:

a) когато разходите, които вече са 
направени, и тези, които има 
вероятност да бъдат направени, 
надхвърлят сумата, която трябва да 
бъде възстановена: това условие се 
счита за изпълнено, ако:

i) подлежащата на връщане от 
бенефициера сума в рамките на 
индивидуално плащане по схема за 
подпомагане или фонд за подпомагане 
не надхвърля 100 EUR, без да се 
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включват лихвите, или

ii) подлежащата на връщане от 
бенефициера сума в рамките на 
индивидуално плащане по схема за 
подпомагане или фонд за подпомагане 
е между 100 EUR и 150 EUR, без да се 
включват лихвите, и съответната 
държава членка прилага праг, равен на 
подлежащата на възстановяване 
сума или по-висок от нея съгласно 
националното си право по отношение 
на невъзстановяването на дългове на 
национално равнище;

б) ако връщането се окаже 
невъзможно поради 
неплатежоспособност, 
констатирана и призната съгласно 
националното право, на длъжника 
или на лицата, носещи юридическа 
отговорност за нередността.

Ако решението, посочено в първата 
алинея от настоящия параграф, е 
взето преди към неизплатената сума 
да бъдат приложени правилата, 
посочени в параграф 2, финансовите 
разходи по невъзстановяването се 
поемат от ЕС.

4. В годишните счетоводни отчети, 
които трябва да бъдат изпратени на 
Комисията съгласно член 88, 
параграф 1, буква в), подточка iii), 
държавите членки вписват сумите, 
които трябва да бъдат поети от тях 
по силата на параграф 2 от 
настоящия член. Комисията 
проверява дали това е направено и 
внася всички необходими корекции в 
акта за изпълнение, посочен в член 51.

5. При условие че е следвана 
процедурата, предвидена в член 53, 
параграф 3, Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
изключване от финансиране от Съюза 
на суми, включени обичайно в 
бюджета на Съюза, в следните 
случаи:
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a) ако държавата членка не е спазила 
сроковете, посочени в параграф 1;

б) ако счита, че решението да не се 
търси възстановяване на сумите, 
което държавата членка е взела 
съгласно параграф 3, е необосновано;

в) ако счита, че нередност или 
невъзстановени средства са последица 
от нередности или небрежност от 
страна на административните 
органи или на друг официален орган на 
държавата членка. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

Or. pl

Изменение 602
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите, които подлежат на събиране от 
държавите членки поради нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенциите, както и 
натрупаните по тези суми лихви, се 
прехвърлят на разплащателната агенция 
и се осчетоводяват в нея като приход, 
отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, 
в който сумите са действително 
получени.

Сумите, които подлежат на събиране от 
държавите членки поради нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенциите, както и 
натрупаните по тези суми лихви,
изчислени от държавите членки след 
крайната дата на периода, 
предоставен на бенефициера да 
извърши тяхното плащане, се 
прехвърлят на разплащателната агенция 
и се осчетоводяват в нея като приход, 
отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, 
в който сумите са действително 
получени. Държавите членки 
определят минимална сума, която 
трябва да бъде приложена в този 
раздел, в съответствие с 
предвидената минимална 
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възвращаемост за бенефициерите за 
целите на финансовата дисциплина.

Or. es

Обосновка

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.

Изменение 603
Елси Катайнен

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите, които подлежат на събиране от 
държавите членки поради нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенциите, както и 
натрупаните по тези суми лихви, се 
прехвърлят на разплащателната агенция 
и се осчетоводяват в нея като приход, 
отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, 
в който сумите са действително 
получени.

Сумите, които подлежат на събиране от 
държавите членки поради нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенциите, както и 
натрупаните по тези суми лихви, се 
прехвърлят на разплащателната агенция 
и се осчетоводяват в нея като приход, 
отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, 
в който сумите са действително 
получени. Държавите членки може да 
определят сумите, които трябва да 
са надвишени преди да се извърши 
възстановяването. Тази възможност 
се отнася до всички интервенции и 
мерки поотделно, включително до 
обвързаността с условия, и може да 
бъде еднаква по отношение на всяка 
от тях.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е еднакво правило de minimis преди държавата членка да извърши 
възстановяването. Разходите за възстановяването може да надхвърлят сумата, 
която подлежи на възстановяване. Еднаквата възможност следва да се отнася до 
всички интервенции под формата на директни плащания, мерки, а също и до 
обвързаността с условия, за да се направят информационните системи по-лесни за 
планиране и работа.

Изменение 604
Ян Хойтема, Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите, които подлежат на събиране от 
държавите членки поради нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенциите, както и 
натрупаните по тези суми лихви, се 
прехвърлят на разплащателната агенция 
и се осчетоводяват в нея като приход, 
отнесен по сметката на ЕФГЗ за 
месеца, в който сумите са 
действително получени.

Сумите, които подлежат на събиране от 
държавите членки поради нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенциите, както и 
натрупаните по тези суми лихви, се 
прехвърлят на разплащателната агенция 
и се преразпределят приоритетно 
към интервенции за постигане на 
целите в областта на климата и 
околната среда, предвидени в член 28 
и член 65, и впоследствие към 
интервенции, насочени към 
подобряване на 
конкурентоспособността, предвидени 
в член 28а от Регламента за 
стратегическите планове по ОСП.

Or. en

Изменение 605
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Сумите, които подлежат на събиране от 
държавите членки поради нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенциите, както и 
натрупаните по тези суми лихви, се 
прехвърлят на разплащателната агенция 
и се осчетоводяват в нея като приход, 
отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, 
в който сумите са действително 
получени.

Сумите, които подлежат на събиране от 
държавите членки поради нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенциите, както и 
натрупаните по тези суми лихви,
изчислени от държавите членки след 
крайната дата на периода, 
предоставен на бенефициера да 
извърши тяхното плащане, се 
прехвърлят на разплащателната агенция 
и се осчетоводяват в нея като приход, 
отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, 
в който сумите са действително 
получени.

Or. es

Изменение 606
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите, които подлежат на събиране от 
държавите членки поради нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенциите, както и 
натрупаните по тези суми лихви, се 
прехвърлят на разплащателната агенция 
и се осчетоводяват в нея като приход, 
отнесен по сметката на ЕФГЗ за 
месеца, в който сумите са 
действително получени.

Сумите, които подлежат на събиране от 
държавите членки поради нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенциите, както и 
натрупаните по тези суми лихви, се 
прехвърлят на разплащателната агенция 
и се преразпределят към интервенции 
за постигане на целите в областта на 
климата и околната среда.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да могат да запазят 100% от сумите на намаляванията и 
изключванията, при условие че съответният бюджет се инвестира в благоприятни за 
земеделските стопани, околната среда и/или климата интервенции, като например 
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екосхеми или мерки в областта на агроекологията и климата. Система, при която 
възстановеният от държавите членки бюджет се запазва само до 20%, е в ущърб на 
целите в областта на климата и околната среда на ОСП и на земеделските стопани, 
които ги подкрепят.

Изменение 607
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки може да 
приспаднат дълга на даден 
бенефициер съгласно посоченото в 
предходния параграф от бъдещо 
плащане към него, с което 
разплащателната агенция се 
превръща в субект, отговорен за 
възстановяването на този дълг.

Or. es

Обосновка

За да се запази статуквото по отношение на дълга към фондовете в областта на 
селското стопанство, гъвкавостта на плащанията и съществуването на единна 
общностна основа, изключително важно е разплащателните агенции да могат да 
възстановяват тези дългове чрез предвидения понастоящем компенсационен 
механизъм. В противен случай може да има забавяния на възстановяванията и 
плащанията по интервенциите в рамките на ОСП, които подлежат на стриктни 
срокове на плащане.

Изменение 608
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки може да 
определят минимална сума, спрямо 
която да се прилага предходния 
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параграф, в съответствие с 
предвидената минимална 
възвращаемост за бенефициерите с 
оглед на финансовата дисциплина.

Or. es

Изменение 609
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първа алинея, 
държавата членка може да запази 20%
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаи на 
неспазване на условията, за които са 
отговорни нейните административни 
органи или други официални органи.

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първа алинея, 
държавата членка може да запази 50%
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаи на 
неспазване на условията, за които са 
отговорни нейните административни 
органи или други официални органи.
Сумите, възстановени по този начин 
от страна на разплащателните 
агенции на държавите членки, следва 
да бъдат използвани повторно под 
формата на директни плащания с цел 
да се подкрепят приоритетите, 
посочени в националните 
стратегически планове, като 
например подкрепата за установяване 
на млади земеделски стопани или 
подкрепата за секторите, които 
изпитват най-големи затруднения.

Or. fr

Изменение 610
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първа алинея, 
държавата членка може да запази 20%
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаи на 
неспазване на условията, за които са 
отговорни нейните административни 
органи или други официални органи.

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първа алинея, 
държавата членка може да запази 100%
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаи на 
неспазване на условията, за които са 
отговорни нейните административни 
органи или други официални органи.

Or. en

Обосновка

В предложения вариант събирането на средства от бенефициерите, които 
нарушават правилата, се явява почти демотивиращ фактор за държавите членки, 
тъй като те трябва да върнат тези средства на Комисията. Възстановените 
средства следва да останат при държавите членки и да се използват за други цели.

Изменение 611
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първа алинея, 
държавата членка може да запази 20%
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаи на 
неспазване на условията, за които са 
отговорни нейните административни 
органи или други официални органи.

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първа алинея, 
държавата членка запазва 100% от 
съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаи на 
неспазване на условията, за които са 
отговорни нейните административни 
органи или други официални органи.

Or. en

Обосновка

В интерес на опростяването и осигуряването на подходящи възможности за 
маневриране на разплащателните агенции предлагам да се даде възможност на 
държавите членки да запазят 100% от събраните суми от нередности. Следва да 
остане поне правилото 50-50.
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Изменение 612
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първа алинея, 
държавата членка може да запази 20%
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаи на 
неспазване на условията, за които са 
отговорни нейните административни 
органи или други официални органи.

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първа алинея, 
държавата членка запазва 75% от 
съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаи на 
неспазване на условията, за които са 
отговорни нейните административни 
органи или други официални органи.

Or. en

Обосновка

В интерес на опростяването и осигуряването на подходящи възможности за 
маневриране на разплащателните агенции предлагам да се даде възможност на 
държавите членки да запазят 100% от събраните суми от нередности. Следва да 
остане поне правилото 50-50.

Изменение 613
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приспадат всички 
суми, които вследствие на установена
нередност у даден бенефициер се 
окажат неправомерно платени, 
съгласно посоченото в настоящия 
член, от всяко бъдещо плащане в 
полза на бенефициера от страна на 
разплащателната агенция.

Or. es
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Обосновка

С цел да се гарантира ефективното управление на плащанията и на нередностите във 
връзка с фондовете в областта на селското стопанство е задължително 
разплащателните агенции да могат да възстановяват сумите вследствие на 
нередности чрез удържане на въпросните суми от бъдещите плащания, както е 
предвидено понастоящем в законодателството на ЕС за периода 2014 – 2020 г. (член 
28 от Регламент (ЕС) № 908/2014).
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