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Изменение 1
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Позоваване 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид становището на 
Комитета на регионите2,

заличава се

Or. en

Изменение 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Безпрецедентната световна 
финансова криза и икономически спад 
сериозно засегнаха икономическия 
растеж и финансовата стабилност и 
доведоха до значително влошаване на 
финансовите и икономическите условия 
в няколко държави-членки. По-
специално няколко държави-членки са 
засегнати от сериозни затруднения или 
са заплашени от такива затруднения, 
особено проблеми, свързани със своя
техния икономически растеж и 
финансова стабилност, както и с 
увеличаването на техния дефицит и 
влошаването на дълговата им позиция, 
което се дължи също така на 
международната икономическа и 
финансова обстановка.

(1) Безпрецедентната световна 
финансова криза и икономически спад 
сериозно засегнаха икономическия 
растеж и финансовата стабилност и 
доведоха до значително влошаване на 
финансовите и икономическите условия 
в няколко държави-членки. По-
специално няколко държави-членки са 
засегнати от сериозни затруднения или 
са заплашени от такива затруднения, 
особено проблеми, свързани с техния 
икономически растеж и финансова 
стабилност, както и с увеличаването на 
техния дефицит и влошаването на 
дълговата им позиция, а също и с 
растящите проблеми на 
правителствата по отношение на 
сключване на заеми на пазарите, което 
се дължи също така на международната 
икономическа и финансова обстановка.

Or. it
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Изменение 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Безпрецедентната световна 
финансова криза и икономически спад 
сериозно засегнаха икономическия 
растеж и финансовата стабилност и 
доведоха до значително влошаване на 
финансовите и икономическите условия 
в няколко държави-членки. По-
специално няколко държави-членки са 
засегнати от сериозни затруднения или 
са заплашени от такива затруднения, 
особено проблеми, свързани със своя
техния икономически растеж и 
финансова стабилност, както и с 
увеличаването на техния дефицит и 
влошаването на дълговата им позиция, 
което се дължи също така на 
международната икономическа и 
финансова обстановка.

(1) Безпрецедентната световна 
финансова криза и икономически спад 
сериозно засегнаха икономическия 
растеж и финансовата стабилност и 
доведоха до значително влошаване на 
финансовите и икономическите условия 
в няколко държави-членки. По-
специално няколко държави-членки са 
засегнати от сериозни затруднения или 
са заплашени от такива затруднения, 
особено проблеми, свързани с техния 
икономически растеж и финансова 
стабилност, както и с увеличаването на 
техния дефицит и влошаването на 
дълговата им позиция, а също и с 
безспорно тежката задача да 
намалят самия дълг, което се дължи 
също така на международната 
икономическа и финансова обстановка.

Or. it

Изменение 4
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се улесни управлението на 
финансирането от Съюза, да се 
подпомогне нарастването на 
инвестициите във въпросните държави-
членки и райони и да се увеличи 
въздействието на финансирането върху 
икономиката, следва да се разреши 
увеличаване на процентното участие от 

(11) С цел да се улесни управлението на 
финансирането от Съюза, да се 
подпомогне нарастването на 
инвестициите и да се насърчи 
конкурентоспособността във 
въпросните държави-членки и райони и 
да се увеличи въздействието на 
финансирането върху икономиката, 
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ЕЗФРСР до 95 % от допустимите 
публични разходи в районите по цел
„Сближаване“ и 85 % от допустимите 
публични разходи в други райони, които 
са изправени пред сериозни 
затруднения, свързани с тяхната 
финансова стабилност.

следва да се разреши увеличаване на 
процентното участие от ЕЗФРСР до 
95 % от допустимите публични разходи 
в районите по цел „Сближаване“ и 85 % 
от допустимите публични разходи в 
други райони, които са изправени пред 
сериозни затруднения, свързани с 
тяхната финансова стабилност, без 
обаче да се увеличава общия бюджет 
за кохезионната политика на ЕС за 
програмния период 2007-2013 г.

Or. lt

Изменение 5
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Това временно увеличение на 
размера на съфинансирането следва 
също да се разглежда в контекста на 
бюджетните ограничения, пред 
които са изправени всички държави-
членки, което следва да намери 
подходящо отражение в бюджета на 
Съюза. В допълнение, тъй като 
основната цел на механизма е да се 
справя със специфични текущи 
затруднения, прилагането му следва 
да се ограничи във времето до 
разходите на разплащателните 
агенции, извършени до 31 декември 
2013 г.;

Or. en

Обосновка

Промяна, предложена от Съвета.
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Изменение 6
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Поради спешната необходимост 
от мерки във връзка с 
икономическата криза, настоящият 
регламент следва да влезе в сила 
непосредствено след публикуването 
му,

Or. en

Обосновка

Промяна, предложена от Дирекцията по законодателни актове.

Изменение 7
Paolo De Castro

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 70 – параграф 4 в – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Чрез дерогация от определените в 
параграфи 3, 4 и 5 тавани участието на 
ЕЗФРСР може да бъде увеличено 
максимум до 95 % от допустимите 
публични разходи в районите, 
допустими по цел „Сближаване“, и в 
най-отдалечените райони и по-малките 
острови в Егейско море и до 85 % от 
допустимите публични разходи в други 
райони. Тези проценти се прилагат за 
новодекларираните допустими разходи 
във всяка заверена декларация за 
разходи, подадена през периода, в който 
дадена държава-членка отговаря на едно 
от следните условия:

4в. Чрез дерогация от определените в 
параграфи 3, 4 и 5 тавани участието на 
ЕЗФРСР може да бъде увеличено 
максимум до 95 % от допустимите 
публични разходи в районите,
допустими по цел „Сближаване“, и в 
най-отдалечените райони и по-малките 
острови в Егейско море и до 85 % от 
допустимите публични разходи в други 
райони. Тези проценти се прилагат за 
новодекларираните допустими разходи 
във всяка заверена декларация за 
разходи, извършени през периода, в 
който дадена държава-членка отговаря 
на едно от следните условия:
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Or. en

Обосновка

Промяна, предложена от Съвета.

Изменение 8
Paolo De Castro

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 70 – параграф 4 в – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка, която желае да 
се възползва от дерогацията, предвидена 
в първа алинея, представя на Комисията 
искане за съответното изменение на 
своята програма за развитие на селските 
райони. Дерогацията се прилага,
считано от одобрението от Комисията 
на изменението на програмата, като 
прилагането й се преустановява, когато 
държавата-членка повече не отговаря на 
нито едно от условията, предвидени в 
първа алинея, букви а), б) или в). Тогава 
държавата-членка изпраща на
Комисията предложение за изменение 
на програмата, включително нов план за 
финансиране, в съответствие с 
максималните проценти, които са били 
приложими преди дерогацията.

Всяка държава-членка, която желае да 
се възползва от дерогацията, предвидена 
в първа алинея, представя на Комисията 
искане за съответното изменение на 
своята програма за развитие на селските 
райони. Дерогацията се прилага, 
считано от одобрението от Комисията 
на изменението на програмата, като 
прилагането й се преустановява, когато 
държавата-членка повече не отговаря на 
нито едно от условията, предвидени в 
първа алинея, букви а), б) или в). При 
всички случаи дерогацията, 
предвидена в първата алинея, се 
прилага единствено за разходите на 
разплащателните агенции, извършени 
до 31 декември 2013 г. Тогава 
държавата-членка изпраща на 
Комисията предложение за изменение 
на програмата, включително нов план за 
финансиране, в съответствие с 
максималните проценти, които са били 
приложими преди дерогацията.

Or. en

Обосновка

Промяна, предложена от Съвета.
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Изменение 9
Paolo De Castro

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 1698/2005 
Член 70 – параграф 4 в – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадена държава-членка не 
представи на Комисията предложение за 
изменение на своята програма за 
развитие на селските райони, 
включително нов план за финансиране, 
на датата, на която тя повече не 
отговаря на нито едно от условията, 
предвидени в първа алинея, букви а), б)
или в) от настоящия параграф, или
ако представеният план за финансиране 
не съответства на максималните 
проценти, определени в параграфи 3, 4 и 
5 от настоящия член, тези проценти се 
прилагат автоматично, считано от тази 
дата.

Ако дадена държава-членка не 
представи на Комисията предложение за 
изменение на своята програма за 
развитие на селските райони, 
включително нов план за финансиране, 
на датата, на която дерогацията 
престане да се прилага в 
съответствие с втора алинея, или ако 
представеният план за финансиране не 
съответства на максималните проценти, 
определени в параграфи 3, 4 и 5 от 
настоящия член, тези проценти се 
прилагат автоматично, считано от тази 
дата.

Or. en

Обосновка

Промяна, предложена от Съвета.


