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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението и застъпва становището, че проверката на 
състоянието на реформата на Общата селскостопанска политика следва да осигури 
намаляване на бюрокрацията, опростяване на процедурите и по-добра координация на 
инструментите.

По тази причина докладчикът счита, че следва да има съгласуван подход между 
финансирането на развитието на селските райони и други свързани политики на ЕС 
като например политиката за сближаване. Това би помогнало за координиране на 
интервенциите, избягване на припокриване и увеличаване на наличните финансови 
средства.

При финансирането на развитието на селските райони, което вече е под финансов 
натиск, трябва да се гарантира, че съществуващите мерки и одобрени интервенции 
разполагат с достатъчни средства за изпълнение. По тази причина на държавите-членки 
следва да бъде дадена възможност да определят собствените си програми за развитие 
на селските райони в съответствие с техните специфични потребности.

Като се вземат предвид ограничените ресурси за развитие на селските райони въобще, 
докладчикът застъпва становището, че следва да се разгледа възможността за 
обвързване на финансовите ресурси за структурно развитие и за развитие на селските 
райони. По тази причина възможността да бъдат използвани неусвоени ресурси от 
структурните фондове (благодарение на правилото N+2, N+3) следва да съставлява 
важна мярка, способна да доведе до подкрепа не само за политиката за сближаване, но 
и за програмите за развитие на селските райони (макар и текущо финансирани от 
функция 2), като за целта следва да се приложи по-голяма гъвкавост.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с член 9, параграф 4 
и член 10, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 г. [относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 

(11) В съответствие с член 9, параграф 4 
и член 10, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 г. [относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
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селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 
развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира, че 
сума, равна на тези финансови ресурси, 
трябва да се използва за подпомагане на 
дейностите, свързани с новите 
предизвикателства.

селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 
развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира, че 
сума, равна на тези финансови ресурси, 
трябва да се използва за подпомагане 
както на съществуващите, така и на 
нови дейности, свързани с новите 
предизвикателства в зависимост от 
решенията на всяка държава-членка.
Не трябва обаче да се допуска 
възпиране на селскостопанското 
производство там, където приносът 
му за развитието на селските райони 
е от жизнено значение.

Обосновка

Освен установените нови предизвикателства трябва да се гарантира, че и вече 
съществуващите мерки и одобрени интервенции разполагат с достатъчно средства 
за прилагане.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Тези дейности следва да са 
съвместими с дейностите, 
финансирани от други фондове на 
Общността и по-специално от 
структурните фондове (Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд).

Обосновка

Координираният подход с други свързани политики на ЕС като например политиката 
за сближаване би помогнал за координиране на интервенциите, избягване на 
припокриване и увеличаване на наличните финансови средства. 
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Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) С оглед да се гарантира 
подходящо финансиране на 
програмите за развитие на селските 
райони следва да се приложи по-
голяма гъвкавост, за да се даде 
възможност, в рамките на 
съответната държава-членка, за 
целта да се използват в допълнение и 
неусвоени ресурси от структурните 
фондове (функция 1б).

Обосновка

Трябва сериозно да се вземе предвид възможността да се използват неусвоени ресурси 
от структурните фондове (благодарение на правилото N+2, N+3 – функция 1б) с 
оглед подпомагане на други програми на ЕС, свързани с политиката за сближаване и 
развитието на селските райони. Ограничените ресурси, предназначени за структурни 
дейности на място, изискват за целта да бъде установена нова система. Следва да се 
въведе и по-голяма гъвкавост, за да могат и тези ресурси да се използват за развитие 
на селските райони (текущо финансирани от функция 2).

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16а – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки осигуряват 
синергия със сходни дейности, 
финансирани от други фондове на 
Общността, по-специално 
структурните фондове, и по 
целесъобразност развиват 
интегрирани подходи по отношение 
на стратегиите, дейностите и 
финансирането.
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Обосновка

Същата обосновка, както за изменение 2.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) Член 60 се заменя със следния 
текст:
Когато една мярка по тази част е 
насочена към проекти, допустими 
също за помощи и от други 
инструменти на Общността, 
включително структурните фондове и 
финансовия инструмент на 
Общността за рибарството, 
държавата-членка залага във всяка 
програма мерки за административен 
контрол върху проектите, 
подпомагани от ЕЗФРСР, и тези, 
подпомагани от други инструменти 
на Общността.

Обосновка

Установяването на „произволни“ ограничителни мерки означава на практика, че 
някои от операторите в секторите за производство на плодове и зеленчуци, вино, 
зехтин, овче, говеждо и телешко месо, пчеларство и захар няма да имат достъп до 
един от двата инструмента (ООП или ПРСР). Възможно е да се избегне „двойно 
финансиране“ чрез мерки за административен контрол, но не и чрез произволни 
ограничения, които са с предварително действие и определят „таван“.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 69 – параграф 5а

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Сума равна на сумите, получени в 5а. Сума, равна на сумите, получени в 
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резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 9, 
параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов 
регламент за схемите за директно 
подпомагане)], се изразходва от 
държавите-членки в периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. 
като помощ от Общността в 
съответствие с настоящите програми за 
развитие на селските райони за
дейностите, посочени в член 16a от 
този регламент, одобрен след 1 януари 
2010 г.

резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 9, 
параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов 
регламент за схемите за директно 
подпомагане)], се изразходва от 
държавите-членки в периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. 
като помощ от Общността в 
съответствие с настоящите програми за 
развитие на селските райони както за 
съществуващите, така и за новите 
дейности, свързани с новите 
предизвикателства, в зависимост от 
решенията на всяка държава-членка.

Обосновка

Същата обосновка, както за изменение 1.



PE409.506v02-00 8/8 AD\739014BG.doc

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Изменение на Регламент (EО) № 1698/2005 за подпомагане на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Позовавания COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS)

Водеща комисия AGRI

Становище, изказано от
      Дата на обявяване в заседание

REGI
19.6.2008

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Markus Pieper
16.7.2008

Разглеждане в комисия 17.7.2008

Дата на приемане 9.9.2008

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

49
0
2

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean 
Marie Beaupuy, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, 
Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, 
Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor 
Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Филиз Хакъева Хюсменова, 
Mieczysław Edmund Janowski, Румяна Желева, Gisela Kallenbach, 
Tunne Kelam, Евгени Кирилов, Miloš Koterec, Constanze Angela 
Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, 
Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Grazia 
Pagano, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni 
Robusti, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna 
Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, 
Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Eleonora Lo Curto, Zita Pleštinská, Iuliu Winkler


	739014bg.doc

