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Изменение 42
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се постигнат по-ефективно 
целите на режима по отношение на 
малките острови в Егейско море, 
програмата трябва да включва мерки за 
осигуряване на снабдяването със 
селскостопански продукти, както и за 
запазването и развитието на местното 
селскостопанско производство. 
Необходимо е хармонизиране на ниво 
програмиране и системен подход на 
партньорство между Комисията и 
държавата-членка.

(4) За да се постигнат по-ефективно 
целите на режима по отношение на 
малките острови в Егейско море, 
програмата трябва да включва мерки за 
осигуряване на снабдяването със 
селскостопански продукти, както и за 
запазването и развитието на местното 
селскостопанско производство. 
Необходимо е хармонизиране на ниво 
програмиране и системен подход на 
партньорство между Комисията и 
държавата-членка. Комисията трябва 
да допринася за изготвянето на 
програми за помощ чрез обмен на 
добри практики и чрез установяване 
на показатели за хармонизирана 
рамка за наблюдение на прилагането 
на програмите.

Or. lt

Изменение 43
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Проблемите на малките острови в 
Егейско море се подчертават още повече 
от малкия им размер. За да се гарантира 
ефикасността на предвижданите мерки, 
тези мерки следва да се прилагат само за 

(7) Проблемите на малките острови в 
Егейско море се подчертават още повече 
от малкия им размер. За да се гарантира 
ефикасността на предвижданите мерки, 
тези мерки следва да се прилагат само за 
малките острови със статут на най-
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малките острови. отдалечени райони.

Or. lt

Изменение 44
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се постигне действително целта 
за понижаване на цените на малките 
острови в Егейско море и за намаляване 
на допълнителните разходи, породени 
от отдалечеността и островния характер, 
като същевременно се поддържа
конкурентоспособността на продуктите 
от Съюза, е целесъобразно да се 
отпускат помощи за доставката на 
продукти от Съюза на малките острови 
в Егейско море. В тези помощи следва 
да се отчитат допълнителните разходи 
за транспорт до малките острови в 
Егейско море и, в случая на 
производствените суровини за селското 
стопанство или продуктите, 
предназначени за преработка, 
допълнителните разходи, породени от 
островния характер и малката площ.

(8) За да се постигне действително целта 
за понижаване на цените на малките 
острови в Егейско море и за намаляване 
на допълнителните разходи, породени 
от отдалечеността и островния характер, 
като същевременно се поддържа 
конкурентоспособността на продуктите 
от Съюза, е целесъобразно да се 
отпускат помощи за доставката на 
продукти от Съюза на малките острови 
в Егейско море. В тези помощи следва 
да се отчитат допълнителните разходи 
за транспорт до малките острови в 
Егейско море, цените за износ към 
трети страни, и, в случая на 
производствените суровини за селското 
стопанство или продуктите, 
предназначени за преработка, 
допълнителните разходи, породени от 
островния характер и малката площ.

Or. lt

Изменение 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се предотвратят 
спекулациите, които биха навредили 

заличава се
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на крайните потребители на 
малките острови в Егейско море, е 
целесъобразно да се уточни, че 
единствено продуктите добро, 
сигурно и отговарящо на пазарните 
изисквания качество могат да се 
възползват от предимствата на 
специфичния режим на снабдяване.

Or. en

Изменение 46
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Политиката на Съюза за 
подпомагане на местното производство 
на малките острови в Егейско море, 
уредена с Регламент (ЕО) № 1405/2006, 
обхващаше множество продукти и 
мерки, които благоприятстват тяхното 
производство, пазарна реализация или 
преработка. Тези мерки доказаха 
ефикасността си и осигуриха 
продължаването и развитието на 
селскостопанските дейности. Съюзът 
следва да продължи да подкрепя това 
производство, което е ключов фактор за 
екологичното, социалното и 
икономическото равновесие на малките 
острови в Егейско море. Опитът 
показва, че, подобно на политиката за 
развитие на селските райони, 
засиленото сътрудничество с местните 
органи може да позволи прилагането на 
по-целенасочен подход към 
специфичните проблеми на съответните 
острови. Следователно е необходимо да 
се продължи подкрепата за местното 
производство чрез програмата за 
подкрепа, създадена за първи път с 
Регламент (ЕО) № 1405/2006.

(14) Политиката на Съюза за 
подпомагане на местното производство 
на малките острови в Егейско море, 
уредена с Регламент (ЕО) № 1405/2006, 
обхващаше множество продукти и 
мерки, които благоприятстват тяхното 
производство, пазарна реализация или 
преработка. Тези мерки доказаха 
ефикасността си и осигуриха 
продължаването и развитието на 
селскостопанските дейности. Съюзът 
следва да продължи да подкрепя това 
производство, което е ключов фактор за 
екологичното, социалното и 
икономическото равновесие на малките 
острови в Егейско море. Опитът 
показва, че, подобно на политиката за 
развитие на селските райони, 
засиленото сътрудничество с местните 
органи може да позволи прилагането на 
по-целенасочен подход към 
специфичните проблеми на съответните 
острови. Следователно е необходимо да 
се продължи подкрепата за местното 
производство чрез програмата за 
подкрепа, създадена за първи път с 
Регламент (ЕО) № 1405/2006, която 
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представлява ефективен модел за 
въвеждане на специфичен режим за 
помощи, обхващащ малките острови 
край Сицилия, където екологичните и 
социално-икономическите условия са 
сходни като тези на по-малките 
острови в Егейско море.  

Or. it

Изменение 47
Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Основните принципи на 
програмата за подкрепа следва да 
бъдат определени така, че да 
създават специфични разпоредби за 
транспортиране на сурови и 
обработени селскостопански 
продукти от островите. 

Or. el

Обосновка

Следва да бъде предвидена подкрепа за транспортирането на сурови и обработени 
селскостопански продукти от по-малките острови в Егейско море, които са в  двойно 
неизгодно положение от гледна точка на конкурентоспособността поради високата 
цена както на транспорта на суровините, така и на последващия транспорт. 
Препоръката следва логиката на разпоредбите на регламента, които се стремят да 
компенсират неизгодното положение от гледна точка на конкурентоспособността 
на по-високите разходи за снабдяване на островите със суровини.

Изменение 48
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С оглед на изпълнението си
програмата за подкрепа може да 
съдържа също мерки за финансиране 
на проучвания, демонстрационни 
проекти, обучения и техническа 
помощ.

(16) В бъдеще трябва да се допуска да 
се свързват субсидиите с 
производството с цел да се 
гарантира, че програмата за подкрепа 
може да се изпълнява. 

Or. el

Обосновка

За да се гарантира, че програмата за помощ се използва възможно най-ефективно и 
като се имат предвид ограничения размер на налично публично финансиране, е 
необходимо да се свържат субсидиите с производството. На разположение са също 
така и други програми за съфинансиране на проучвания, демонстрационни проекти, 
обучения и техническа помощ.

Изменение 49
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Необходимо е селскостопанските 
производители от малките острови в 
Егейско море да бъдат насърчавани да 
доставят качествени продукти, а 
пазарната реализация на тези продукти 
да бъде подпомагана.

(17) Необходимо е селскостопанските 
производители от малките острови в 
Егейско море да бъдат насърчавани да 
доставят качествени продукти, като 
използват в максимална степен 
местен генетичен и посадъчен 
материал, а пазарната реализация на 
тези продукти да бъде подпомагана, по-
специално на местно равнище, като 
се използват възможностите, които 
предлага развитието на други сектори 
като например туризма.

Or. el

Изменение 50
Marit Paulsen
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Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Следва да се постави акцент 
върху опазването на културното 
наследство под формата на 
физически и традиционни характерни 
особености на земеделските 
производствени методи.

Or. en

Изменение 51
Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Може да се предостави дерогация 
от последователната политика на 
Комисията, която забранява 
отпускането на оперативна държавна 
помощ в сектора на производството, 
преработката и пазарната реализация на 
селскостопанските продукти, включени 
в приложение I към Договора, за да 
бъдат компенсирани специфичните 
трудности за селскостопанското 
производство на малките острови в 
Егейско море, свързани с тяхната 
изолираност, отдалеченост, островен 
характер, малка площ, планински терен 
и климат и тяхната икономическа 
зависимост от малко на брой продукти.

(18) Може да се предостави дерогация 
от последователната политика на 
Комисията, която забранява 
отпускането на оперативна държавна 
помощ в сектора на производството, 
преработката, пазарната реализация и 
транспортирането на 
селскостопанските продукти, включени 
в приложение I към Договора, за да 
бъдат компенсирани специфичните 
трудности за селскостопанското 
производство на малките острови в 
Егейско море, свързани с тяхната 
изолираност, отдалеченост, островен 
характер, малка площ, планински терен 
и климат и тяхната икономическа 
зависимост от малко на брой продукти.

Or. el

Обосновка

Следва да бъде предвидена подкрепа за транспортирането на сурови и обработени 
селскостопански продукти от по-малките острови в Егейско море, които са в  двойно 
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неизгодно положение от гледна точка на конкурентоспособността поради високата 
цена както на транспорта на суровините, така и на последващия транспорт. 
Препоръката следва логиката на разпоредбите на регламента, които се стремят да 
компенсират неизгодното положение от гледна точка на конкурентоспособността 
на по-високите разходи за снабдяване на островите със суровини.

Изменение 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Може да се предостави дерогация 
от последователната политика на 
Комисията, която забранява 
отпускането на оперативна държавна 
помощ в сектора на производството, 
преработката и пазарната реализация на 
селскостопанските продукти, включени 
в приложение I към Договора, за да 
бъдат компенсирани специфичните 
трудности за селскостопанското 
производство на малките острови в 
Егейско море, свързани с тяхната 
изолираност, отдалеченост, островен 
характер, малка площ, планински терен 
и климат и тяхната икономическа 
зависимост от малко на брой продукти.

(18) Може да се предостави дерогация 
от последователната политика на 
Комисията, която забранява 
отпускането на оперативна държавна 
помощ в сектора на производството, 
преработката и пазарната реализация на 
селскостопанските продукти, включени 
в приложение I към Договора, за да 
бъдат компенсирани специфичните 
трудности за селскостопанското 
производство на малките острови в 
Егейско море, свързани с тяхната 
изолираност, отдалеченост, островен 
характер, малка площ, планински терен 
и климат, тяхната икономическа 
зависимост от малко на брой продукти и 
отдалечеността им от пазарите..

Or. en

Изменение 53
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Съображение 20



PE469.817v01-00 10/15 AM\873362BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) От 2007 г. насам потребностите на 
малките острови в Егейско море от 
продукти от основно значение са се 
увеличили поради нарастването на броя 
на отглежданите селскостопански 
животни и демографския растеж. Ето 
защо е необходимо да се увеличи 
бюджетният дял, който Гърция може да 
използва за специфичния режим на 
снабдяване за малките острови в 
Егейско море.

(20) От 2007 г. насам потребностите на 
малките острови в Егейско море от 
продукти от основно значение са се 
увеличили поради нарастването на броя 
на отглежданите селскостопански 
животни, занемаряването на 
първичния сектор заради 
прекомерните производствени 
разходи и туризма и демографския 
растеж. Ето защо е необходимо да се 
увеличи бюджетният дял, който Гърция 
може да използва за специфичния 
режим на снабдяване за малките 
острови в Егейско море. При все това 
увеличението не следва да се извършва 
за сметка на бюджета за 
подпомагане на местното 
производство, а при едновременно 
увеличаване на предвижданите 
средства за подкрепа на местното 
селскостопанско производство.

Or. el

Изменение 54
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) От 2007 г. насам потребностите на 
малките острови в Егейско море от 
продукти от основно значение са се 
увеличили поради нарастването на броя 
на отглежданите селскостопански 
животни и демографския растеж. Ето 
защо е необходимо да се увеличи 
бюджетният дял, който Гърция може да 
използва за специфичния режим на 
снабдяване за малките острови в 
Егейско море.

(20) От 2007 г. насам потребностите на 
малките острови в Егейско море от 
продукти от основно значение са се 
увеличили поради нарастването на броя 
на отглежданите селскостопански 
животни и демографския растеж. Ето 
защо е необходимо съответно да се 
увеличи бюджетният дял, който Гърция 
може да използва за специфичния 
режим на снабдяване за малките 
острови в Егейско море.
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Or. lt

Изменение 55
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Най-късно до 31 декември 2016 г. 
Комисията трябва да представи на 
Европейския парламент и Съвета общ 
доклад относно въздействието на 
мерките, предприети за прилагането 
на настоящия регламент, при 
целесъобразност придружен от 
подходящи препоръки. Съобразно с 
това Комисията трябва да разгледа 
тези препоръки, за да гарантира, че 
те включват интегрирана програма за 
устойчиво развитие, която отчита 
културното наследство и 
екологичното значение на по-малките 
острови в Егейско море, и въпроси и 
проблеми, възникващи по-специално 
от особеното им географско 
положение и околна среда, както и 
увеличаването на незаконната 
миграция. 

Or. el

Изменение 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се уреждат 
специфичните мерки в областта на 
селското стопанство за преодоляване на 
трудностите, породени от 

1. С настоящия регламент се уреждат 
специфичните мерки в областта на 
селското стопанство за преодоляване на 
трудностите, породени от 
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изолираността, отдалечеността, 
островния характер и малката площ на 
малките острови в Егейско море, 
наричани по-долу „малки острови“.

изолираността, отдалечеността, 
островния характер, отдалечеността 
от пазарите и малката площ на 
малките острови в Егейско море, 
наричани по-долу „малки острови“.

Or. en

Изменение 57
Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) запазване и развиване на 
селскостопанската дейност на малките 
острови, включително производството, 
преработката и пазарната реализация на 
местни продукти.

б) запазване и развиване на 
селскостопанската дейност на малките 
острови, включително производството, 
преработката, пазарната реализация и 
транспортирането на местни сурови и 
обработени продукти.

Or. el

Обосновка

Следва да бъде предвидена подкрепа за транспортирането на сурови и обработени 
селскостопански продукти от по-малките острови в Егейско море, които са в  двойно 
неизгодно положение от гледна точка на конкурентоспособността поради високата 
цена както на транспорта на суровините, така и на последващия транспорт. 
Препоръката следва логиката на разпоредбите на регламента, които се стремят да 
компенсират неизгодното положение от гледна точка на конкурентоспособността 
на по-високите разходи за снабдяване на островите със суровини.

Изменение 58
Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Програмата може да включва мерки 
за подпомагане на производството, 
преработката или пазарната реализация 

4. Програмата може да включва мерки 
за подпомагане на производството, 
преработката, пазарната реализация и 
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на селскостопански продукти на 
малките острови.

транспортирането на 
селскостопански сурови и обработени
продукти на малките острови.

Or. el

Обосновка

Следва да бъде предвидена подкрепа за транспортирането на сурови и обработени 
селскостопански продукти от по-малките острови в Егейско море, които са в  двойно 
неизгодно положение от гледна точка на конкурентоспособността поради високата 
цена както на транспорта на суровините, така и на последващия транспорт. 
Препоръката следва логиката на разпоредбите на регламента, които се стремят да 
компенсират неизгодното положение от гледна точка на конкурентоспособността 
на по-високите разходи за снабдяване на островите със суровини.

Изменение 59
Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В подкрепа на пазарната реализация на 
продуктите извън района на тяхното 
производство Комисията може да 
приеме с делегиран акт условията за 
определяне на размера на помощта, 
предоставена за пазарна реализация и, 
при необходимост, максималните 
количества, за които се прилага тази 
помощ.

В подкрепа на пазарната реализация и 
транспортирането на сурови и 
обработени продукти извън района на 
тяхното производство Комисията може 
да приеме с делегиран акт условията за 
определяне на размера на помощта, 
предоставена за пазарна реализация и 
транспортиране, при необходимост, 
максималните количества, за които се 
прилага тази помощ.

Or. el

Обосновка

Следва да бъде предвидена подкрепа за транспортирането на сурови и обработени 
селскостопански продукти от по-малките острови в Егейско море, които са в  двойно 
неизгодно положение от гледна точка на конкурентоспособността поради високата 
цена както на транспорта на суровините, така и на последващия транспорт. 
Препоръката следва логиката на разпоредбите на регламента, които се стремят да 
компенсират неизгодното положение от гледна точка на конкурентоспособността 
на по-високите разходи за снабдяване на островите със суровини.
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Изменение 60
Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За селскостопанските продукти, 
включени в приложение I към Договора, 
за които се прилагат членове 107, 108 и 
109 от него, Комисията може да 
разрешава в съответствие с член 108 от 
Договора оперативна помощ в 
секторите на производство, преработка 
и пазарна реализация на тези продукти, 
с цел да се компенсират специфичните 
ограничения за селското стопанство на 
малките острови, свързани с тяхната 
изолираност, отдалеченост, островен 
характер малка площ, планински терен 
и климат и тяхната икономическа 
зависимост от малко на брой продукти.

1. За селскостопанските продукти, 
включени в приложение I към Договора, 
за които се прилагат членове 107, 108 и 
109 от него, Комисията може да 
разрешава в съответствие с член 108 от 
Договора оперативна помощ в 
секторите на производство, преработка, 
пазарна реализация и транспортиране 
на тези продукти, с цел да се 
компенсират специфичните 
ограничения за селското стопанство на 
малките острови, свързани с тяхната 
изолираност, отдалеченост, островен 
характер малка площ, планински терен 
и климат и тяхната икономическа 
зависимост от малко на брой продукти.

Or. el

Обосновка

Следва да бъде предвидена подкрепа за транспортирането на сурови и обработени 
селскостопански продукти от по-малките острови в Егейско море, които са в  двойно 
неизгодно положение от гледна точка на конкурентоспособността поради високата 
цена както на транспорта на суровините, така и на последващия транспорт. 
Препоръката следва логиката на разпоредбите на регламента, които се стремят да 
компенсират неизгодното положение от гледна точка на конкурентоспособността 
на по-високите разходи за снабдяване на островите със суровини.

Изменение 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За селскостопанските продукти, 
включени в приложение I към Договора, 
за които се прилагат членове 107, 108 и 
109 от него, Комисията може да 
разрешава в съответствие с член 108 от 
Договора оперативна помощ в 
секторите на производство, преработка 
и пазарна реализация на тези продукти, 
с цел да се компенсират специфичните 
ограничения за селското стопанство на 
малките острови, свързани с тяхната 
изолираност, отдалеченост, островен 
характер малка площ, планински терен 
и климат и тяхната икономическа 
зависимост от малко на брой продукти.

1. За селскостопанските продукти, 
включени в приложение I към Договора, 
за които се прилагат членове 107, 108 и 
109 от него, Комисията може да 
разрешава в съответствие с член 108 от 
Договора оперативна помощ в 
секторите на производство, преработка 
и пазарна реализация на тези продукти, 
с цел да се компенсират специфичните 
ограничения за селското стопанство на 
малките острови, свързани с тяхната 
изолираност, отдалеченост, островен 
характер малка площ, планински терен 
и климат и тяхната икономическа 
зависимост от малко на брой продукти и 
отдалечеността им от пазарите.

Or. en


