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PR_CNS_art51am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0306),

– като взе предвид членове 36 и 37 от Договора за ЕО съгласно които Съветът се е 
консултирал с него (C6-0242/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията  по земеделие и развитие на селските райони
и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните, както и на комисията по регионално развитие(A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението 
си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се създадат допълнителни 
стимули за бенефициерите да 
предприемат дейности, свързани с 
новите приоритети, трябва да се даде 

(10) С цел да се създадат допълнителни 
стимули за бенефициерите да 
предприемат дейности, свързани с 
новите приоритети, трябва да се даде 
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възможност за определяне на по-големи 
суми и проценти на помощите за такива 
дейности.

възможност за определяне на по-големи 
суми и проценти на помощите за такива 
дейности. Същата опция следва да 
бъде приложима от държавите-
членки за трансфер на иновации, 
които са резултат от приложните 
изследвания. 

Or. fr

Обосновка 

Il est important d'assurer l'innovation dans le milieu rural, surtout par le biais de la 
recherche appliquée. Le transfert de know-how de la recherche vers le secteur agricole et 
l'économie rurale doit être stimulé par un relèvement des montants plafonnés de l'annexe I

Изменение 2

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 
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.

(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 
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 
най-малко 50% от тези финансови 
ресурси, трябва да се използват за 
подпомагане на дейностите, свързани с 
новите предизвикателства. 

Or. fr
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Обосновка 

Bien que les nouveaux défis et les nouveaux instruments identifiés par la Commission soient 
importants, il ne semble pas justifié d'attribuer la totalité des revenus provenant de la 
modulation supplémentaire à ces fins. Vu que l'article 17 du règlement (CE) n°1698/2005
prévoit des attributions minimales de 10 % aux axes 1 et 3 et de 25% à l'axe 2, il est 
approprié de fixer un seuil minimal de 50% des ressources pour les nouveaux défis.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предвид допълнителното,
специфичното и задължителното
използване на тези суми, равни на 
сумите на финасовите ресурси, 
установеният баланс между целите за 
подпомагане на развитието на селските 
райони не трябва да се нарушава.

(12) Предвид допълнителното и
специфичното използване на тези равни 
суми, установеният баланс между 
целите за подпомагане на развитието на 
селските райони не трябва да се 
нарушава.

Or. fr

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) добавя се следният член 16 б:
„Член 16 б

Иновации и трансфер на ноу-хау в 
приложните изследвания

1. От 1 януари 2010  г. държавите-
членки, в зависимост от 
конкретните си нужди, предвиждат 
в програмите си за развитие на 
селските райони видове дейности, 
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насочени към трансфера на иновации 
от областта на приложните 
изследвания към селското 
стопанство.

2. От 1 януари 2010 г. за видовете 
дейности, посочени в параграф 1, 
определените в приложение I, 
равнища на интензитета на 
помощта могат да бъдат увеличени с 
10 процентни пункта.

Or. fr

Обосновка 

Il est important d'assurer l'innovation dans le milieu rural, surtout par le biais de la 
recherche appliquée. Le transfert de know-how de la recherche vers le secteur agricole et 
l'économie rurale doit être stimulé par un relèvement des montants plafonnés de l'annexe I. 

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) Член 30 се заменя със следния 
текст: 

„Член 30

Инфраструктура, свързана с 
развитието и адаптирането на 

селското стопанство и 
лесовъдството

Помощите, предвидени в член 20, 
буква б) v) могат по-специално да 
обхванат дейностите, свързани с 
достъпа до земеделските площи и 
горските масиви, с 
комасацията/уедряването и 
подобряването на 
земите/земеделските имоти, със 
снабдяването с енергия, с достъпа до 
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информационните и комуникационни 
технологии и с управлението на 
водите.”

Or. fr

Обосновка 

Selon la résolution du Parlement européen du 19 juin 2007 sur l'élaboration d'une politique 
européenne en matière de large bande, le développement de la compétitivité des régions 
rurales  dépend des utilisations innovantes des technologies de l'information et de la 
communication (TIC). Il y a donc lieu d'inclure ces technologies dans l'Article 30 du présent 
règlement. 

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Сума равна на сумите, получени в 
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.

5а. Сума равна на сумите, получени в 
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)] или надвишаваща 50% 
от тях, се изразходва от държави -
членки в периода от 1 януари 2010  г. до 
31 декември 2015 г. като помощ от 
Общността в рамките на настоящите 
програми за развитие на селските 
райони за дейностите от видовете, 
посочени в член 16a от този регламент, 
одобрени след 1 януари 2010 г.

Or. fr

Обосновка 

Même justificatif que l'amendement 2.
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Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Ако при закриването на 
програмата, общата сума, похарчена 
за дейностите, посочени в 
параграф 5a от настоящия член, е по-
малка от сумата, посочена в член 16a, 
параграф 3, буква б), разликата се 
възстановява от държавите-членки в 
бюджета на Общността до размера 
на сумата, с която са били превишени 
общите разпределения, отпуснати за 
дейности, различни от посочените в 
член 16a.

заличава се 

Or. fr

Обосновка 

Bien que les nouveaux défis et les nouveaux instruments identifiés par la Commission soient 
importants, il ne semble pas justifié d'attribuer la totalité des revenus provenant de la 
modulation supplémentaire à ces fins.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква а а (нова) 
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Приложение 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Първи ред се заменя със следния 
текст:

22, 
параграф2

Помощи за 
установява
не(*)

75 000
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(*) Помощите за установяване могат да се 
дадат под формата на еднократна премия с 
размер максимум до 50 000  EUR или под 
формата на субсидия за лихвен процент, 
капитализираната стойност на която не може 
да превишава 50 000 . За комбинация от двете 
форми максимумът не може да превишава 
75 000  EUR.

Or. fr

Обосновка 

Vu les difficultés des jeunes agriculteurs de s'installer, il s'avère nécessaire d'augmenter le 
montant maximal de soutien.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – Приложение II – Приоритет: възобновяеми енергийни източници –
ред 4 а (нов)

Изменение

Подобряване на управлението на 
отпадъци и повторно използване 
на материалите

Член 26: 
модернизиране на 
земеделските 
стопанства

Член 53: 
разнообразие на 
неселскостопански
те дейности

Член 54: помощи за 
създаване и 
развитие на бизнес

Член 56: основи 
услуги за 
икономиката и 
селското население

Намаляване на 
отпадъците и 
заместване на 
изкопаемите горива 

Or. fr
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Обосновка 

La gestion de déchets et la réutilisation peuvent contribuer à la priorité "énergies 
renouvelables".

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – Приложение II – Приоритет: възобновяеми енергийни източници –
ред 4 б (нов)

Изменение

Производство и употреба на 
слънчева, вятърна и геотермална 
енергия, комбинираното 
производство на топлинна 
енергия  

Член 26: 
модернизиране на 
земеделските 
стопанства

Член 53: 
разнообразие на 
неселскостопански
те дейности

Член 54: помощи за 
създаване и 
развитие на бизнес

Член 56: основи 
услуги за 
икономиката и 
селското население

Замяна на изкопаемите 
горива 

Or. fr

Обосновка 

Les énergies renouvelables "non-agricoles" contribuent à la substitution des combustibles 
fossiles.
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Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – Приложение II – Приоритет: управление на водите - ред 1 а (нов)

Изменение

Управление на риска от 
наводнение

Член 39: плащания за 
агроекология

Член 41: инвестиции 
в непроизводствени 
дейности

Подобряване на 
капацитета за 
управление на водите в 
случай на наводнения

Or. fr

Обосновка

La gestion de l'eau doit inclure des mesures préventives, aussi au niveau de la gestion 
quantitative.
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