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Изменение 74
Britta Reimers

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. 1. приема изложената по-долу 
позиция на първо четене;

1. Отхвърля предложението на 
Комисията;

Or. de

Обосновка

Би било по-добре за селскостопанските производители и за потребителите в една 
свободна и ориентирана към пазарно стопанство Европа, селското стопанство да 
бъде освободено от държавно финансиране. За съжаление със своето предложение 
Европейската комисия не поема по този път, така че системно да премахне 
субсидиите. По-скоро, съществуващите структури се разширяват, като 
допълнителната бюрокрация води до възникването на допълнителни разходи за 
заявителите и за държавите членки.

Изменение 75
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони,
различните равнища на
конкурентоспособност (местно, 
регионално, национално и 
международно) на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
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селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. В допълнение 
насърчаването на сътрудничеството 
и съвместните действия между 
селскостопанските производители, 
предприятията и мрежите за 
развитие на селските райони трябва 
да бъдат неоспорим приоритет, за да 
гарантират дългосрочен просперитет 
и устойчивост за селскостопанските 
дейности и селските райони. За тази 
цел трябва да бъде отчетено 
разнообразието на условията, които 
дават отражение върху селските райони 
с различни характеристики или 
различни категории потенциални 
бенефициери и междусекторните цели 
във връзка с иновациите, околната среда 
и изменението на климата. Дейностите 
за смекчаване на последиците следва да 
са свързани с ограничаване на емисиите 
в селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.
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Or. en

Изменение 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, подобрения в областта на 
хуманното отношение към 
животните, възстановяване, опазване 
и укрепване на екосистемите, зависещи 
от селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
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поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор и 
насърчаване на връзките между 
селските и градските райони с цел 
подобряване на хранителния 
кръговрат. Приоритетът на Съюза за 
развитие на селските райони, свързан с 
трансфера на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, следва да 
се прилага в хоризонтален план спрямо 
другите приоритети на Съюза за 
развитие на селските райони.

Or. en

Изменение 77
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
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в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда, 
смекчаването и приспособяването към
изменението на климата и 
осигуряването на мотивация за 
населението в селските райони да не 
се премества другаде. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство, 
сферите на дейност надолу по 
веригата от селското стопанство и в 
социалната сфера и в селските райони, 
следва да се прилага в хоризонтален 
план спрямо другите приоритети на 
Съюза за развитие на селските райони.

Or. de

Обосновка

Следва също така да бъде възможно да се използват консултантски услуги във връзка 
с развитието и разширяването на дейностите надолу по веригата от селското 
стопанство, като прекият маркетинг на селскостопански продукти и селският 
туризъм, и на пазарно ориентирани социални услуги, като предоставяне на грижи за 
възрастни хора и деца. 
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Изменение 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата,
мерки за безопасност и повишена 
осведоменост за безопасността в 
стопанствата; организация на 
хранителната верига и управление на 
риска в селското стопанство, 
възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, зависещи от селското и 
горското стопанство, ефективно 
използване на ресурсите и преход към 
нисковъглеродна икономика в 
селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
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въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

Or. en

Изменение 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига, 
кратки вериги на снабдяване и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
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бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор, 
възнаграждаване на 
селскостопанските и горските 
производители за услугата, която 
предоставят и за обществения 
интерес, който обслужват.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

Or. it

Изменение 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига, 
къси вериги на снабдяване и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
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селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

Or. it

Изменение 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, и
организация на хранителната верига в 
селското стопанство, възстановяване, 
опазване и укрепване на екосистемите, 
зависещи от селското и горското 
стопанство, ефективно използване на 
ресурсите и преход към 
нисковъглеродна икономика в 
селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
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изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

Or. en

Изменение 82
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Приоритетите на Съюза за развитие 
на селските райони следва да се 
изпълняват в рамките на устойчивото 
развитие и насърчаването на целта на 
Съюза за опазване и подобряване на 
околната среда, залегнала в членове 11 и 
19 от Договора, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“.
Държавите членки следва да 
предоставят информация относно
подкрепянето на целите във връзка с 
изменението на климата в съгласие с 
намерението да се отделят поне 20 % от 
бюджета на Съюза за тази цел, като 
използват приетата от Съюза 

(6) Приоритетите на Съюза за развитие 
на селските райони следва да се 
изпълняват в рамките на устойчивото 
развитие и насърчаването на целта на 
Съюза за опазване и подобряване на 
околната среда, залегнала в членове 11 и 
19 от Договора, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“.
Държавите членки следва да 
предоставят информация относно
начина, по който ще осъществят 
стратегията за биологично 
разнообразие и целите във връзка с 
изменението на климата, в съгласие с 
намерението да се отделят поне 20 % от 
бюджета на Съюза за тази цел, като 
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методология. използват приетата от Съюза 
методология.

Or. en

Изменение 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Приоритетите на Съюза за развитие 
на селските райони следва да се 
изпълняват в рамките на устойчивото 
развитие и насърчаването на целта на 
Съюза за опазване и подобряване на 
околната среда, залегнала в членове 11 и 
19 от Договора, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“.
Държавите членки следва да 
предоставят информация относно 
подкрепянето на целите във връзка с 
изменението на климата в съгласие с 
намерението да се отделят поне 20 % от 
бюджета на Съюза за тази цел, като 
използват приетата от Съюза 
методология.

(6) Приоритетите на Съюза за развитие 
на селските райони следва да се 
изпълняват в рамките на устойчивото 
развитие и насърчаването на целта на 
Съюза за опазване и подобряване на 
околната среда, залегнала в членове 11 и 
19 от Договора, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“ и 
принципът, че всеки който допринася 
за подобрения, следва да бъде 
възнаграден. Държавите членки следва 
да предоставят информация относно 
подкрепянето на целите във връзка с 
изменението на климата в съгласие с 
намерението да се отделят поне 20 % от 
бюджета на Съюза за тази цел, като 
използват приетата от Съюза 
методология.

Or. it

Изменение 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел осигуряване на незабавно 
стартиране и ефективно изпълнение на 

(8) С цел осигуряване на незабавно 
стартиране и ефективно изпълнение на 
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програмите за развитие на селските 
райони подпомагането от ЕЗФРСР 
следва да се основава на наличието на 
добри административни рамкови 
условия. Следователно държавите 
членки следва да оценят спазването на 
определени предварителни условия.
Всяка държава членка следва да изготви
или национална програма за развитие на 
селските райони за цялата си територия,
или пакет от регионални програми. Във 
всяка програма следва да се определи 
стратегия за изпълнение на целите, 
свързани с приоритетите на 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони, и набор от мерки.
Програмирането следва да съблюдава 
приоритетите на Съюза за развитие на 
селските райони, като същевременно е 
съобразено с националния контекст и 
допълва останалите политики на ЕС, по-
специално селскостопанската пазарна 
политика, политиката на сближаване и 
общата политика в областта на 
рибарството. Държавите членки, които 
предпочитат пакет от регионални 
програми, следва да могат да изготвят 
също национална рамка без специално 
предвидени бюджетни средства, за да 
улеснят координирането между 
регионите при преодоляването на 
предизвикателствата, обхващащи 
територията на цялата страна.

програмите за развитие на селските 
райони подпомагането от ЕЗФРСР 
следва да се основава на наличието на 
добри административни рамкови 
условия. Следователно държавите 
членки следва да оценят спазването на 
определени предварителни условия.
Всяка държава членка следва да изготви 
национална програма за развитие на 
селските райони за цялата си територия, 
пакет от регионални програми или и 
национална програма, и пакет от 
регионални програми. В случай че 
държава членка предпочете да 
представи и национална програма, и 
пакет от регионални програми, 
мерките или видовете операции 
следва да бъдат планирани на 
национално или регионално равнище.  
Във всяка програма следва да се 
определи стратегия за изпълнение на 
целите, свързани с приоритетите на 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони, и набор от мерки.
Програмирането следва да съблюдава 
приоритетите на Съюза за развитие на 
селските райони, като същевременно е 
съобразено с националния контекст и 
допълва останалите политики на ЕС, по-
специално селскостопанската пазарна 
политика, политиката на сближаване и 
общата политика в областта на 
рибарството. Държавите членки, които 
предпочитат пакет от регионални 
програми, следва да могат да изготвят 
също национална рамка без специално 
предвидени бюджетни средства, за да 
улеснят координирането между 
регионите при преодоляването на 
предизвикателствата, обхващащи 
територията на цялата страна. В случай 
че държава членка реши да представи 
и национална програма, и регионални 
програми, националната рамка следва 
да съдържа общи части, за да се 
осигури съгласуваност между 
програмите.
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Or. es

Обосновка

Държавите членки, които имат много региони и са решили да представят регионални 
програми, трябва да имат национална програма в случаите, когато една и съща мярка 
се прилага в няколко от регионите.

Изменение 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел осигуряване на незабавно 
стартиране и ефективно изпълнение на 
програмите за развитие на селските 
райони подпомагането от ЕЗФРСР 
следва да се основава на наличието на 
добри административни рамкови 
условия. Следователно държавите 
членки следва да оценят спазването на 
определени предварителни условия.
Всяка държава членка следва да изготви
или национална програма за развитие на 
селските райони за цялата си територия,
или пакет от регионални програми. Във 
всяка програма следва да се определи 
стратегия за изпълнение на целите, 
свързани с приоритетите на 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони, и набор от мерки.
Програмирането следва да съблюдава 
приоритетите на Съюза за развитие на 
селските райони, като същевременно е 
съобразено с националния контекст и 
допълва останалите политики на ЕС, по-
специално селскостопанската пазарна 
политика, политиката на сближаване и 
общата политика в областта на 
рибарството. Държавите членки, които 
предпочитат пакет от регионални 
програми, следва да могат да изготвят 

(8) С цел осигуряване на незабавно 
стартиране и ефективно изпълнение на 
програмите за развитие на селските 
райони подпомагането от ЕЗФРСР 
следва да се основава на наличието на 
добри административни рамкови 
условия. Следователно държавите 
членки следва да оценят спазването на 
определени предварителни условия.
Всяка държава членка следва да изготви 
национална програма за развитие на 
селските райони за цялата си територия, 
пакет от регионални програми или и 
национална програма, и пакет от 
регионални програми. В случай че 
държава членка предпочете да 
представи и национална програма, и 
пакет от регионални програми, 
мерките или видовете операции 
следва да бъдат планирани на 
национално или регионално равнище.  
Във всяка програма следва да се 
определи стратегия за изпълнение на 
целите, свързани с приоритетите на 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони, и набор от мерки.
Програмирането следва да съблюдава 
приоритетите на Съюза за развитие на 
селските райони, като същевременно е 
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също национална рамка без специално 
предвидени бюджетни средства, за да 
улеснят координирането между 
регионите при преодоляването на 
предизвикателствата, обхващащи 
територията на цялата страна.

съобразено с националния контекст и 
допълва останалите политики на ЕС, по-
специално селскостопанската пазарна 
политика, политиката на сближаване и 
общата политика в областта на 
рибарството. Държавите членки, които 
предпочитат пакет от регионални 
програми, следва да могат да изготвят 
също национална рамка без специално 
предвидени бюджетни средства, за да 
улеснят координирането между 
регионите при преодоляването на 
предизвикателствата, обхващащи 
територията на цялата страна. В случай 
че държава членка реши да представи 
и национална програма, и регионални 
програми, националната рамка следва 
да съдържа общи части, за да се 
осигури съгласуваност между 
програмите.

Or. es

Обосновка

Що се отнася до държави членки с голям брой региони, които са решили да 
представят регионални програми, опитът от програмния период 2007 - 2013 г. показа,
че има определени действия, които не са подходящи за регионалните програми, 
защото излизат извън територията на един регион. Такъв е случаят с дейности, 
които са част от междурегионално сътрудничество. Държавите членки трябва 
следователно да имат национална програма, когато се прилага една и съща мярка в 
различни региони.

Изменение 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел осигуряване на незабавно 
стартиране и ефективно изпълнение на 
програмите за развитие на селските 
райони подпомагането от ЕЗФРСР 
следва да се основава на наличието на

(8) С цел осигуряване на незабавно 
стартиране и ефективно изпълнение на 
програмите за развитие на селските 
райони подпомагането от ЕЗФРСР 
следва да се основава на наличието на 
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добри административни рамкови 
условия. Следователно държавите 
членки следва да оценят спазването на 
определени предварителни условия.
Всяка държава членка следва да изготви 
или национална програма за развитие на 
селските райони за цялата си територия, 
или пакет от регионални програми. Във 
всяка програма следва да се определи 
стратегия за изпълнение на целите, 
свързани с приоритетите на 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони, и набор от мерки.
Програмирането следва да съблюдава 
приоритетите на Съюза за развитие на 
селските райони, като същевременно е 
съобразено с националния контекст и 
допълва останалите политики на ЕС, по-
специално селскостопанската пазарна 
политика, политиката на сближаване и 
общата политика в областта на 
рибарството. Държавите членки, които 
предпочитат пакет от регионални 
програми, следва да могат да изготвят 
също национална рамка без специално 
предвидени бюджетни средства, за да 
улеснят координирането между 
регионите при преодоляването на 
предизвикателствата, обхващащи 
територията на цялата страна.

добри административни рамкови 
условия. Следователно държавите 
членки следва да оценят спазването на 
определени предварителни условия.
Всяка държава членка следва да изготви 
или национална програма за развитие на 
селските райони за цялата си територия, 
или пакет от регионални програми, 
като взема мерки да гарантира, че по-
слабо представените групи, по-
специално жените, могат да 
изпълняват полагащата им се роля в 
органите, създадени, за да изготвят 
тези програми за развитие, така че 
стратегиите за местно развитие да 
отчетат надлежно техните нужди.
Във всяка програма следва да се 
определи стратегия за изпълнение на 
целите, свързани с приоритетите на 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони, и набор от мерки.
Програмирането следва да съблюдава 
приоритетите на Съюза за развитие на 
селските райони, като същевременно е 
съобразено с националния контекст и 
допълва останалите политики на ЕС, по-
специално селскостопанската пазарна 
политика, политиката на сближаване и 
общата политика в областта на 
рибарството. Държавите членки, които 
предпочитат пакет от регионални 
програми, следва да могат да изготвят 
също национална рамка без специално 
предвидени бюджетни средства, за да 
улеснят координирането между 
регионите при преодоляването на 
предизвикателствата, обхващащи 
територията на цялата страна.

Or. de

Изменение 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел осигуряване на незабавно 
стартиране и ефективно изпълнение на 
програмите за развитие на селските 
райони подпомагането от ЕЗФРСР 
следва да се основава на наличието на 
добри административни рамкови 
условия. Следователно държавите 
членки следва да оценят спазването на 
определени предварителни условия.
Всяка държава членка следва да изготви 
или национална програма за развитие на 
селските райони за цялата си територия, 
или пакет от регионални програми. Във 
всяка програма следва да се определи 
стратегия за изпълнение на целите, 
свързани с приоритетите на 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони, и набор от мерки.
Програмирането следва да съблюдава 
приоритетите на Съюза за развитие на 
селските райони, като същевременно е 
съобразено с националния контекст и 
допълва останалите политики на ЕС, по-
специално селскостопанската пазарна 
политика, политиката на сближаване и 
общата политика в областта на 
рибарството. Държавите членки, 
които предпочитат пакет от 
регионални програми, следва да могат 
да изготвят също национална рамка 
без специално предвидени бюджетни 
средства, за да улеснят 
координирането между регионите 
при преодоляването на 
предизвикателствата, обхващащи 
територията на цялата страна.

(8) С цел осигуряване на незабавно 
стартиране и ефективно изпълнение на 
програмите за развитие на селските 
райони подпомагането от ЕЗФРСР 
следва да се основава на наличието на 
добри административни рамкови 
условия. Следователно държавите 
членки следва да оценят спазването на 
определени предварителни условия.
Всяка държава членка следва да изготви 
или национална програма за развитие на 
селските райони за цялата си територия, 
или пакет от регионални програми. Във 
всяка програма следва да се определи 
стратегия за изпълнение на целите, 
свързани с приоритетите на 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони, и набор от мерки.
Програмирането следва да съблюдава 
приоритетите на Съюза за развитие на 
селските райони, като същевременно е 
съобразено с националния и 
регионалния контекст и допълва 
останалите политики на ЕС, по-
специално селскостопанската пазарна 
политика, политиката на сближаване и 
общата политика в областта на 
рибарството. Ако държава членка 
предпочете пакет от национални и/или
регионални програми, националната 
рамка следва да съдържа общи части, 
за да се гарантира съгласуваността и 
свързаността между националната 
стратегия и регионалните 
стратегии.

Or. it

Изменение 88
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Следва 
също така да се положат усилия, за 
да се благоприятства напредъкът към 
постигането на равен достъп до 
заетост за жените в селските 
райони, признаването на техния 
принос в разнообразяването на 
дейностите и създаването на 
специфични форми на подкрепа за 
жените, които се занимават с 
предприемаческа дейност в тези 
области, като се има предвид, че 
множествеността на ролите им дава 
възможност да допринасят 
значително за напредъка и 
иновациите на всички нива на 
обществото и за подобряването на 
качеството на живот в селските 
райони. Като средство за укрепване на 
ефикасната намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

Or. es



AM\903101BG.doc 21/197 PE489.640v01-00

BG

Обосновка

Допринася за равното третиране на жените и мъжете в селските райони и за 
признаването на приноса на жените за доходите и благосъстоянието в селските 
общности. 

Изменение 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки и ролята на 
жените в селските райони, по-
специално с цел да им бъдат 
предлагани перспективи и мотивация 
да не са преместват другаде.
Тематичните подпрограми следва да се 
използват също за създаване на 
възможности за вземане на мерки за 
преструктуриране на селскостопанските 
сектори, които имат решаващо 
въздействие върху развитието на 
селските райони. Като средство за 
укрепване на ефикасната намеса на 
такива тематични подпрограми на 
държавите членки следва да се разреши 
да предоставят по-големи размери на 
помощта за някои дейности в обхвата на 
тези програми.

Or. de
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Обосновка

Има спешна необходимост от вземане на мерки, които да възпрат добре 
квалифицирани жени да напускат селските райони. Тези жени имат решаваща роля за 
поддържането на живота на селските общности и за гарантирането на качеството 
на живота на техните жители.

Изменение 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, жените в селското 
стопанство, дребни стопанства,
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

Or. it
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Изменение 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства,
селскостопански системи с висока 
природна стойност, биологично 
земеделие, планински райони и 
изграждането на къси вериги на 
доставки. Тематичните подпрограми 
следва да се използват също за 
създаване на възможности за вземане на 
мерки за преструктуриране на 
селскостопанските сектори, които имат 
решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

Or. en

Изменение 92
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства,
стопанства с висока природна 
стойност, планински райони,
изграждането на къси вериги на 
доставки, както и справянето със 
свързаните с околната среда 
предизвикателства. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони, без да се 
предизвикват отрицателни социални 
и екологични последици. Като средство 
за укрепване на ефикасната намеса на 
такива тематични подпрограми на 
държавите членки следва да се разреши 
да предоставят по-големи размери на 
помощта за някои дейности в обхвата на 
тези програми.

Or. en

Изменение 93
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
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за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони, влажни зони, 
периферни градски райони и 
изграждането на къси вериги на 
доставки. Тематичните подпрограми 
следва да се използват също за 
създаване на възможности за вземане на 
мерки за преструктуриране на 
селскостопанските сектори, които имат 
решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

Or. fr

Изменение 94
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони, най-отдалечените 
райони и изграждането на къси вериги 
на доставки. Тематичните подпрограми 
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също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

следва да се използват също за 
създаване на възможности за вземане на 
мерки за преструктуриране на 
селскостопанските сектори, които имат 
решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

Or. pt

Изменение 95
James Nicholson

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 a) Когато е обосновано, 
приоритетни области, различни от 
посочените в настоящия регламент, 
могат да бъдат включени в програми с 
цел постигане на приоритетите. В 
някои случаи може предварителната 
оценка и SWOT анализа на дадена 
програма да не поддържат 
необходимостта от вземане на мерки 
по даден приоритет, например, тъй 
като по приоритета са взети мерки с 
други средства. В тези случаи може 
да не е необходимо програмите да 
вземат мерки по всичките шест 
приоритета.

Or. en

Изменение 96
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) За да помогнат за решаването 
на проблема при жени, чиято 
икономическа дейност остава 
непризната в селските райони и за да 
насърчават участието на жените в 
предприемаческа дейност и заетост в 
тези райони, държавите членки и 
Комисията следва да изработят 
специфични показатели, 
съсредоточени върху измерването на 
напредъка на жените в тези области 
и върху оценката на техния принос за 
доходите и благосъстоянието на 
селските общности.

Or. es

Изменение 97
James Nicholson

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се установят 
определени правила за програмиране и
преглед на програмите на развитие на 
селските райони. Следва да се предвиди 
по-облекчена процедура за преглед, при 
която не се засяга стратегията на 
програмите или съответното финансово 
участие на Съюза.

(12) Необходимо е да се установят 
определени правила за програмиране и 
преглед на програмите на развитие на 
селските райони. Комисията следва да 
разполага с правомощията да взема 
решения чрез актове за изпълнение по 
искания за изменение на програмите, 
които се отнасят до промяна в 
стратегията на програмата. Следва 
да се предвиди по-облекчена процедура 
за преглед, при която не се засяга 
стратегията на програмите или 
съответното финансово участие на 
Съюза.

Or. en
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Изменение 98
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се установят 
определени правила за програмиране и 
преглед на програмите на развитие на 
селските райони. Следва да се предвиди
по-облекчена процедура за преглед, при 
която не се засяга стратегията на 
програмите или съответното финансово 
участие на Съюза.

(12) Необходимо е да се установят 
определени правила за програмиране и 
преглед на програмите на развитие на 
селските райони. Следва да се предвиди
по-опростена процедура за преглед, 
при която не се засяга стратегията на 
програмите или съответното финансово 
участие на Съюза.

Or. pt

Изменение 99
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За осигуряването на правна 
сигурност и яснота по отношение на 
процедурата, която трябва да се спазва в 
случай на внасяне на изменения в 
програмите, в съответствие с член 290 
от Договора на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове по отношение на определянето 
на критериите, въз основа на които 
предложените изменения на 
количествено измеримите цели по 
програмите се считат за основни, 
което поражда необходимост 
програмата да бъде изменена 
посредством акт за изпълнение 
съгласно член 91 от настоящия 
регламент.

(13) За осигуряването на правна 
сигурност и яснота по отношение на 
процедурата, която трябва да се спазва в 
случай на внасяне на изменения в 
програмите, в съответствие с член 290 
от Договора на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове по отношение на определянето 
на критериите.
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Or. de

Обосновка

Промените в програми не са само технически решения.

Изменение 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство. 
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП да повишат по-специално своята 

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство. 
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП да повишат по-специално своята 
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конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. Съгласно член 15, от 
държавите членки се изисква по-
специално да подкрепят 
предоставянето на обучение за жени 
в селските райони, за да насърчат 
тяхната роля в развитието и 
разширяването на МСП в селските 
райони и дейности в областите 
надолу по веригата от селското 
стопанство и в социалната сфера, 
като по този начин се осигури 
мотивация за жените да не се 
преместват другаде. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

Or. de

Обосновка

Съществува опасност селските райони да бъдат лишени от своята жизнена сила, 
особено ако добре квалифицирани млади хора напуснат земята. Следователно има 
спешна необходимост на тези хора да бъдат предложени перспективи и мотивация 
да не се преместят другаде като се създават квалифицирани работни места и 
трудови правоотношения, благоприятни за семейството.

Изменение 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
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които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП да повишат по-специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП – при условие, че могат да бъдат 
пряко свързани със селското 
стопанство, производството на 
храни или горското стопанство с 
положително икономическо 
въздействие върху селското и 
горското стопанство – да повишат по-
специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
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необходими възможности.

Or. it

Изменение 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП да повишат по-специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, схеми за чиракуване,
демонстрационни дейности, акции за 
осведомяване, а също така и схеми за 
краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори,
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП да повишат по-специално своята 
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използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

Or. en

Изменение 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
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акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП да повишат по-специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост, НПО и 
селскостопанските МСП да повишат по-
специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

Or. en

Обосновка

Един от ключовите елементи в Регламента за развитие на селските райони са 
иновациите. Определението на Световната банка за иновационна система е мрежа 
от организации, предприятия и физически лица, които са съсредоточени върху 
въвеждането в икономическа употреба на нови продукти, нови процеси и нови форми 
на организация заедно с институции и политики, които засягат тяхното поведение и 
представяне. Важно е да се подчертае ролята на НПО, тъй като те са един от 
участниците, които могат да помогнат на селскостопанските производители да 
засилят своята позиция на пазара в бъдеще.

Изменение 104
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
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конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство. 
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП да повишат по-специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство. 
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП в сектора на селското и 
горското стопанство да повишат по-
специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

Or. pt
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Изменение 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) В случаите, когато над 50% от 
общата работна сила в сектора се 
състои от работници или 
служители, наети по трудов договор, 
или когато повечето работни места 
са заети от наети по временна 
заетост лица или сезонни работници 
по отношение на някои държави, 
региони и култури, работниците са 
особено изложени на риск от 
изключване и бедност. Като се има 
предвид, че приобщаването и 
намаляването на бедността са един 
от шестте приоритета на 
стратегията „Европа 2020“, 
условията на труд и социалното 
благосъстояние на работниците и 
служителите в селското стопанство 
или на селскостопанските работници 
и служители, наети по трудов 
договор, и по-специално на 
работниците, наети по временна 
заетост или сезонните работници, 
следва да бъдат подобрени.  В този 
контекст, сезонните ангажименти 
за повторна заетост следва също да 
бъдат насърчавани (с цел стабилност 
на работните места), за да се помогне 
на работниците и служителите, 
наети по трудов договор, да 
придобият професионален статут и 
съответно да подобрят 
конкурентоспособността и имиджа 
на въпросния сектор.

Or. es
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Изменение 106
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед да се гарантира, че 
органите, предоставящи услуги по 
трансфер на знания, са в състояние да 
предложат услуги с качество и характер, 
които съответстват на целите на 
политиката за развитие на селските 
райони, за да се осигури по-добро 
целево насочване на средствата и да се 
гарантира, че схемите за обмен на опит 
и посещенията на стопанства са ясно 
разграничени от подобните дейности в 
обхвата на други схеми на ЕС, в 
съответствие с член 290 от Договора 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове по 
отношение на минималните 
квалификации на органите,
предоставящи трансфер на знания, 
допустимите разходи и 
продължителността и съдържанието на 
схемите за обмен на опит и посещения 
на стопанства.

(15) С оглед да се гарантира, че 
органите, предоставящи услуги по 
трансфер на знания, са в състояние да 
предложат услуги с качество и характер, 
които съответстват на целите на 
политиката за развитие на селските 
райони, за да се осигури по-добро 
целево насочване на средствата и да се 
гарантира, че схемите за обмен на опит 
и посещенията на стопанства са ясно 
разграничени от подобните дейности в 
обхвата на други схеми на ЕС, 
минималните квалификации на 
органите, предоставящи трансфер на 
знания, следва да бъдат посочени, 
както следва да бъдат и допустимите 
разходи и продължителността и 
съдържанието на схемите за обмен на
опит и посещения на стопанства.

Or. pt

Изменение 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15 a) По-специално с оглед на 
обновяването на поколенията в 
селските райони и за повишаване на 
трансфера на знания и умения в 
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селското стопанство, държавите 
членки се насърчават да създадат 
схеми за чиракуване в селското 
стопанство като част от своите 
програми за развитие на селските 
райони, като младите хора ще бъдат 
поканени да се регистрират като 
чираци. Схемите следва да бъдат 
многогодишни за период от 3 - 5 
години, като чиракът ще бъде нает в 
стопанството на участващ 
селскостопански производител. В 
последната(ите) година(и) на 
схемата, чиракът ще бъде изпратен в 
приемащо стопанство в друга 
държава членка, за да се гарантира 
обменът на най-добри практики в 
Съюза. Професионално обучение 
следва да бъде осигурявано през целия 
период на чиракуване. При успешно 
завършване, чиракът ще има право да 
кандидатства за помощ за започване 
на стопанска дейност и за 
подпомагане за развитие на 
стопанска дейност или като млад 
селскостопански производител, нов 
участник, дребен селскостопански 
производител или селскостопански 
производител. 

Or. en

Изменение 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Консултантските услуги в областта 
на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и МСП в 
селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 

(16) Консултантските услуги в областта 
на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и
селскостопанските и хранително-
вкусовите МСП в селските райони да 
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ефективност на техните стопанства или 
предприятия. Ето защо следва да се 
поощрява разкриването на такива 
услуги и използването на консултации 
от селскостопанските производители, 
горските производители и МСП. С 
оглед да се повиши качеството и 
ефективността на предлаганите 
консултации, следва да се въведе 
разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г., следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г., изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Когато е приложимо, 
консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда.
Консултациите могат да включват 
въпроси, свързани с икономическата, 
селскостопанската или екологичната 
ефективност на стопанството или 
предприятието. Услугите по управление 
на стопанства и услуги по заместване в 
стопанства следва да помагат на 
селскостопанските производители да 
подобрят и улеснят управлението на 

подобрят устойчивото управление и 
общата ефективност на техните 
стопанства или предприятия. Ето защо 
следва да се поощрява разкриването на 
такива услуги и използването на 
консултации от селскостопанските 
производители, горските производители 
и селскостопанските и хранително-
вкусовите МСП, с цел извличане на 
ползи от тях. С оглед да се повиши 
качеството и ефективността на 
предлаганите консултации, следва да се 
въведе разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г., следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г., изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС)
№ HR/2012. Когато е приложимо, 
консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда.
Консултациите трябва да включват 
въпроси, свързани с икономическата, 
селскостопанската или екологичната 
ефективност на стопанството или 
предприятието. Услугите по управление 
на стопанства и услуги по заместване в 
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своите стопанства. стопанства следва да помагат на 
селскостопанските производители да 
подобрят и улеснят управлението на 
своите стопанства.

Or. it

Изменение 109
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Консултантските услуги в областта 
на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и МСП в 
селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 
ефективност на техните стопанства или 
предприятия. Ето защо следва да се 
поощрява разкриването на такива 
услуги и използването на консултации
от селскостопанските 
производители, горските 
производители и МСП. С оглед да се 
повиши качеството и ефективността на 
предлаганите консултации, следва да се 
въведе разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите.  Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г., следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 

(16) Консултантските услуги в областта 
на селското стопанство, както е 
посочено в член 16, помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители, МСП в 
селските райони и икономическите 
участници надолу по веригата от 
селското стопанство и социалната 
сфера в селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 
ефективност на техните стопанства, 
предприятия или дейност. Ето защо 
следва да се поощрява разкриването на 
такива услуги и използването на 
консултации. С оглед да се повиши 
качеството и ефективността на 
предлаганите консултации, следва да се 
въведе разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г., следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
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на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г., изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Когато е приложимо, 
консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда.
Консултациите могат да включват 
въпроси, свързани с икономическата, 
селскостопанската или екологичната 
ефективност на стопанството или 
предприятието. Услугите по управление 
на стопанства и услуги по заместване в 
стопанства следва да помагат на 
селскостопанските производители да 
подобрят и улеснят управлението на 
своите стопанства.

селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г., изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Когато е приложимо, 
консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда.
Консултациите могат да включват 
въпроси, свързани с икономическата, 
селскостопанската или екологичната 
ефективност на стопанството или 
предприятието. Услугите по управление 
на стопанства и услуги по заместване в 
стопанства следва да помагат на 
селскостопанските производители да 
подобрят и улеснят управлението на 
своите стопанства.

Or. de

Обосновка

Следва също така да бъде възможно да се използват консултантски услуги във връзка 
с развитието и разширяването на дейностите надолу по веригата от селското 
стопанство, като прекият маркетинг на селскостопански продукти и селският 
туризъм, и на пазарно ориентирани социални услуги, като предоставяне на грижи за 
възрастни хора и деца. 

Изменение 110
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Консултантските услуги в областта (16) Консултантските услуги в областта 
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на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и МСП в 
селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 
ефективност на техните стопанства или 
предприятия. Ето защо следва да се 
поощрява разкриването на такива 
услуги и използването на консултации 
от селскостопанските производители, 
горските производители и МСП. С 
оглед да се повиши качеството и 
ефективността на предлаганите 
консултации, следва да се въведе 
разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.14, следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.15, изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Когато е приложимо, 
консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда. 
Консултациите могат да включват 
въпроси, свързани с икономическата, 
селскостопанската или екологичната 
ефективност на стопанството или 

на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и МСП в 
селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 
ефективност на техните стопанства или 
предприятия. Ето защо следва да се 
поощрява разкриването на такива 
услуги и използването на консултации 
от селскостопанските производители, 
горските производители и МСП. С 
оглед да се повиши качеството и 
ефективността на предлаганите 
консултации, следва да се въведе 
разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.14 , следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.15 , изискванията или дейностите 
за смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност следва 
също да предоставят информация 
относно ефективното управление на 
риска и възможностите, с които 
разполагат селскостопанските 
производители, що се отнася до 
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предприятието. Услугите по управление 
на стопанства и услуги по заместване в 
стопанства следва да помагат на 
селскостопанските производители да 
подобрят и улеснят управлението на 
своите стопанства.

рисковете. Когато е приложимо, 
консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда. 
Консултациите могат да включват 
въпроси, свързани с икономическата, 
селскостопанската или екологичната 
ефективност на стопанството или 
предприятието. Услугите по управление 
на стопанства и услуги по заместване в 
стопанства следва да помагат на 
селскостопанските производители да 
подобрят и улеснят управлението на 
своите стопанства.

Or. en

Изменение 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Консултантските услуги в областта 
на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и МСП в 
селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 
ефективност на техните стопанства или 
предприятия. Ето защо следва да се 
поощрява разкриването на такива 
услуги и използването на консултации 
от селскостопанските производители, 
горските производители и МСП. С 
оглед да се повиши качеството и 
ефективността на предлаганите 
консултации, следва да се въведе 
разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

(16) Консултантските услуги в областта 
на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и МСП в 
селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 
ефективност на техните стопанства или 
предприятия. Ето защо следва да се 
поощрява разкриването на такива 
услуги и използването на консултации 
от селскостопанските производители, 
горските производители и МСП. С 
оглед да се повиши качеството и 
ефективността на предлаганите 
консултации, следва да се въведе 
разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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[…] г.14, следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.15, изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Когато е приложимо, 
консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда. 
Консултациите могат да включват 
въпроси, свързани с икономическата, 
селскостопанската или екологичната 
ефективност на стопанството или 
предприятието. Услугите по управление 
на стопанства и услуги по заместване в 
стопанства следва да помагат на 
селскостопанските производители да 
подобрят и улеснят управлението на 
своите стопанства.

[…] г.14 , следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.15 , изискванията или дейностите 
за смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Когато е приложимо, 
консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда. 
Консултациите могат да включват 
въпроси, свързани с икономическата, 
селскостопанската или екологичната 
ефективност на стопанството или 
предприятието. Услугите по управление 
на стопанства и услуги по заместване в 
стопанства следва да помагат на 
селскостопанските производители да
подобрят и улеснят управлението на 
своите стопанства. Освен това в 
контекста на нарастващия брой 
нещастни случаи в стопанствата и 
инциденти, консултантските услуги 
за селскостопанска дейност следва да 
предлагат консултации и насоки за 
подобряване на мерките за 
безопасност в стопанствата и за 
безопасност на работещите и 
живеещите в стопанствата.

Or. en
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Обосновка

Селскостопанската дейност е опасна високорискова професия.  При 
селскостопанските производители има 7 пъти по-голяма вероятност да загинат при 
инцидент на работното си място, в сравнение с работната сила като цяло.   Като 
цяло годишно има около 550 нещастни случаи с фатален край в селското стопанство 
в ЕС.  Увеличаването на информацията и осведомеността за мерките за безопасност 
в стопанствата ще бъде от помощ за селскостопанските производители при 
справянето с този въпрос, тъй като здравето и безопасността са основни изисквания 
за устойчива селскостопанска дейност и управление на стопанствата.

Изменение 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Консултантските услуги в областта 
на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и МСП в 
селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 
ефективност на техните стопанства или 
предприятия. Ето защо следва да се 
поощрява разкриването на такива 
услуги и използването на консултации 
от селскостопанските производители, 
горските производители и МСП. С 
оглед да се повиши качеството и 
ефективността на предлаганите 
консултации, следва да се въведе 
разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.14, следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 

(16) Консултантските услуги в областта 
на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и МСП в 
селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 
ефективност на техните стопанства или 
предприятия. Ето защо следва да се 
поощрява разкриването на такива 
услуги и използването на консултации 
от селскостопанските производители, 
горските производители и МСП. С 
оглед да се повиши качеството и 
ефективността на предлаганите 
консултации, следва да се въведе 
разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.14, следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
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изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.15, изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Когато е приложимо, 
консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда.
Консултациите могат да включват 
въпроси, свързани с икономическата, 
селскостопанската или екологичната 
ефективност на стопанството или 
предприятието. Услугите по управление 
на стопанства и услуги по заместване в 
стопанства следва да помагат на 
селскостопанските производители да 
подобрят и улеснят управлението на 
своите стопанства.

изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.15 , изискванията или дейностите 
за смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите и почвите,
консултации относно интегрираната 
борба с вредителите и използването 
на алтернативи с нехимически 
характер, уведомяването за болести по 
животните и иновациите най-малко като 
предвидените в приложение I към 
Регламент (ЕС) № HR/2012. Когато е 
приложимо, консултациите следва да 
включват и стандартите за безопасност 
на труда. Консултациите могат да 
включват въпроси, свързани с 
икономическата, селскостопанската или 
екологичната ефективност на 
стопанството или предприятието.
Услугите по управление на стопанства и 
услуги по заместване в стопанства 
следва да помагат на селскостопанските 
производители да подобрят и улеснят 
управлението на своите стопанства.

Or. en

Обосновка

Според член 14.2 от Директива № 2009/128/ЕО относно устойчива употреба на 
пестициди държавите членки създават или осигуряват създаването на необходимите 
условия за прилагане на интегрирана борба с вредителите. По-специално те 
осигуряват информация и средства на разположение на професионалните ползватели 
за мониторинг на вредителите и вземане на решения, както и консултантски услуги 
относно интегрираната борба с вредителите.

Изменение 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Консултантските услуги в областта 
на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и МСП в 
селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 
ефективност на техните стопанства или 
предприятия. Ето защо следва да се 
поощрява разкриването на такива 
услуги и използването на консултации 
от селскостопанските производители, 
горските производители и МСП. С 
оглед да се повиши качеството и 
ефективността на предлаганите 
консултации, следва да се въведе 
разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.14, следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.15, изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Когато е приложимо, 

(16) Консултантските услуги в областта 
на селското стопанство помагат на 
селскостопанските производители, 
горските производители и МСП в 
селските райони да подобрят 
устойчивото управление и общата 
ефективност на техните стопанства или 
предприятия. Ето защо следва да се 
поощрява разкриването на такива 
услуги и използването на консултации 
от селскостопанските производители, 
горските производители и МСП. С 
оглед да се повиши качеството и 
ефективността на предлаганите 
консултации, следва да се въведе 
разпоредба за минималните 
квалификации и редовното обучение на 
консултантите. Консултантските услуги 
за селскостопанска дейност, предвидени 
в Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.14 , следва да подпомогнат 
селскостопанските производители да 
оценят по-добре ефективността на 
своите земеделски стопанства и да 
определят необходимите подобрения 
във връзка със законоустановените 
изисквания за управление, доброто 
земеделско и екологично състояние, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в 
Регламент (ЕС) № DP/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г.15 , изискванията или дейностите 
за смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Когато е приложимо, 
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консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда. 
Консултациите могат да включват 
въпроси, свързани с икономическата, 
селскостопанската или екологичната 
ефективност на стопанството или 
предприятието. Услугите по управление 
на стопанства и услуги по заместване в 
стопанства следва да помагат на
селскостопанските производители да 
подобрят и улеснят управлението на 
своите стопанства.

консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда. 
Консултациите могат да включват 
въпроси, свързани с ефективността 
от гледна точка на хуманно 
отношение към животните, с 
икономическата, селскостопанската или 
екологичната ефективност на 
стопанството или предприятието. 
Услугите по управление на стопанства и 
услуги по заместване в стопанства 
следва да помагат на селскостопанските 
производители да подобрят и улеснят 
управлението на своите стопанства.

Or. en

Изменение 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Схемите на равнището на ЕС или 
националните схеми за качество на 
селскостопанските продукти и храните 
осигуряват на потребителите гаранции 
за качеството и характеристиките на 
продукта или производствения процес, 
използван в резултат на участието на 
селскостопанските производители в 
такива схеми, постигат добавена 
стойност за съответните продукти и 
разширяват техните пазарни 
възможности. Ето защо 
селскостопанските производители 
трябва да се поощряват да участват в 
такива схеми. С оглед на факта, че към 
момента на включване в такива схеми 
и през първите години на участието 
им в тях селскостопанските 
производители трябва да поемат 

(18) Схемите на равнището на ЕС или 
националните схеми за качество на 
селскостопанските продукти и храните 
осигуряват на потребителите гаранции 
за качеството и характеристиките на 
продукта или производствения процес, 
използван в резултат на участието на 
селскостопанските производители в 
такива схеми, постигат добавена 
стойност за съответните продукти и 
разширяват техните пазарни 
възможности. Ето защо 
селскостопанските производители 
трябва да се поощряват да участват в 
такива схеми. Предвид специфичните 
особености на памука като 
селскостопански продукт трябва да 
бъдат обхванати и схемите за качество 
на памука. С цел осигуряване на 
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допълнителни разходи и задължения 
вследствие на участието си, които не 
се компенсират изцяло от пазара, 
подпомагането трябва да се ограничи 
до включилите се нови участници и да 
обхваща период, който не превишава 
пет години. Предвид специфичните 
особености на памука като 
селскостопански продукт трябва да 
бъдат обхванати и схемите за качество 
на памука. С цел осигуряване на 
ефикасно и ефективно използване на 
бюджетните ресурси в рамките на 
ЕЗФРСР, в съответствие с член 290 от 
Договора на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове по отношение на схемите за 
качество на ЕС, които може да попадат 
в обхвата на тази мярка.

ефикасно и ефективно използване на 
бюджетните ресурси в рамките на 
ЕЗФРСР, в съответствие с член 290 от 
Договора на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове по отношение на схемите за 
качество на ЕС, които може да попадат 
в обхвата на тази мярка.

Or. it

Изменение 115
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на земеделските стопанства 
и предприятията в селските райони, 
повишаване на ефективността на 
сектора за търговия и преработка на 
селскостопански продукти, осигуряване 
на необходимата инфраструктура за 
развитието на селското стопанство и 
подпомагане на непроизводствените 
инвестиции, необходими за постигането 
на екологични цели, трябва да бъде 
осигурена подкрепа за инвестициите във 
физически активи, допринасящи за 
постигането на тези цели. През 
програмния период 2007—2013 г. 

(19) С оглед подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на земеделските стопанства 
и предприятията в селските райони, 
повишаване на ефективността на 
сектора за търговия и преработка на 
селскостопански продукти, осигуряване 
на необходимата инфраструктура за 
развитието на селското стопанство и 
подпомагане на непроизводствените 
инвестиции, необходими за постигането 
на екологични цели, трябва да бъде 
осигурена подкрепа за инвестициите във 
физически активи, допринасящи за 
постигането на тези цели. През 
програмния период 2007—2013 г. 
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различни сфери на намеса бяха 
обхванати от разнообразни мерки. С цел 
опростяване и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции във 
физически активи следва да бъдат 
обхванати от една мярка. Държавите 
членки следва да определят праг за 
земеделските стопанства, които 
отговарят на условията за 
предоставяне на помощ за 
инвестиции, свързани с подпомагане 
на жизнеспособността на 
стопанствата, въз основа на 
резултатите от анализ на силните и 
слабите страни, възможностите и 
заплахите (SWOT анализ) като 
средство за по-добро целево насочване 
на помощта.

различни сфери на намеса бяха 
обхванати от разнообразни мерки. С цел 
опростяване и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции във 
физически активи следва да бъдат 
обхванати от една мярка.

Or. en

Изменение 116
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на земеделските стопанства 
и предприятията в селските райони, 
повишаване на ефективността на 
сектора за търговия и преработка на 
селскостопански продукти, осигуряване 
на необходимата инфраструктура за 
развитието на селското стопанство и 
подпомагане на непроизводствените 
инвестиции, необходими за постигането 
на екологични цели, трябва да бъде 
осигурена подкрепа за инвестициите във 
физически активи, допринасящи за 

(19) С оглед подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на земеделските стопанства 
и предприятията в селските райони, 
повишаване на ефективността на 
сектора за търговия и преработка на 
селскостопански продукти, осигуряване 
на необходимата инфраструктура за
развитието на селското стопанство и 
подпомагане на непроизводствените 
инвестиции, необходими за постигането 
на екологични цели, трябва да бъде 
осигурена подкрепа за инвестициите във 
физически активи, допринасящи за 
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постигането на тези цели. През 
програмния период 2007—2013 г. 
различни сфери на намеса бяха 
обхванати от разнообразни мерки. С цел 
опростяване и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции във 
физически активи следва да бъдат 
обхванати от една мярка. Държавите 
членки следва да определят праг за 
земеделските стопанства, които 
отговарят на условията за предоставяне 
на помощ за инвестиции, свързани с 
подпомагане на жизнеспособността на 
стопанствата, въз основа на 
резултатите от анализ на силните и 
слабите страни, възможностите и 
заплахите (SWOT анализ) като 
средство за по-добро целево насочване 
на помощта.

постигането на тези цели. През 
програмния период 2007—2013 г. 
различни сфери на намеса бяха 
обхванати от разнообразни мерки. С цел 
опростяване и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции във 
физически активи следва да бъдат 
обхванати от една мярка. Държавите 
членки следва да определят (и да 
посочат основанията за това) праг за 
земеделските стопанства, които 
отговарят на условията за предоставяне 
на помощ за инвестиции, свързани с 
подпомагане на жизнеспособността на 
стопанствата.

Or. pt

Изменение 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на земеделските стопанства 
и предприятията в селските райони, 
повишаване на ефективността на 
сектора за търговия и преработка на 
селскостопански продукти, осигуряване 
на необходимата инфраструктура за 
развитието на селското стопанство и 
подпомагане на непроизводствените 
инвестиции, необходими за постигането 
на екологични цели, трябва да бъде 
осигурена подкрепа за инвестициите във 

(19) С оглед подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на земеделските стопанства 
и предприятията в селските райони, 
повишаване на ефективността на 
сектора за търговия и преработка на 
селскостопански продукти, осигуряване 
на необходимата инфраструктура за 
развитието на селското стопанство и 
подпомагане на непроизводствените 
инвестиции, необходими за постигането 
на екологични цели, трябва да бъде 
осигурена подкрепа за инвестициите във 



PE489.640v01-00 52/197 AM\903101BG.doc

BG

физически активи, допринасящи за 
постигането на тези цели. През 
програмния период 2007—2013 г. 
различни сфери на намеса бяха 
обхванати от разнообразни мерки. С цел 
опростяване и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции във 
физически активи следва да бъдат 
обхванати от една мярка. Държавите 
членки следва да определят праг за 
земеделските стопанства, които 
отговарят на условията за предоставяне 
на помощ за инвестиции, свързани с 
подпомагане на жизнеспособността на 
стопанствата, въз основа на резултатите 
от анализ на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите (SWOT 
анализ) като средство за по-добро 
целево насочване на помощта.

физически активи, допринасящи за 
постигането на тези цели, включително 
използването на мерки за биологичен 
контрол като средство за намаляване 
или снижаване на броя на 
вредителите и на последиците от 
тях, като например използването на 
естествени врагове и естествени 
вещества и микроорганизми за 
укрепване на растенията, в случай че 
тези мерки са по-скъпи на годишна 
основа, отколкото химичните 
вещества със сходно действие. През 
програмния период 2007—2013 г. 
различни сфери на намеса бяха 
обхванати от разнообразни мерки. С цел 
опростяване и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции във 
физически активи следва да бъдат 
обхванати от една мярка. Държавите 
членки следва да определят праг за 
земеделските стопанства, които 
отговарят на условията за предоставяне 
на помощ за инвестиции, свързани с 
подпомагане на жизнеспособността на 
стопанствата, въз основа на резултатите 
от анализ на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите (SWOT 
анализ) като средство за по-добро 
целево насочване на помощта.

Or. en

Обосновка

Подпомагането на биологичния контрол вече е допустим разход като част от 
агроекологичната схема, при все че, както изрично е посочено в ЕПИ като потенциал 
за увеличаване на производителността, време е да се засили видимостта на методи и 
продукти, които са алтернатива на химическите. 

Изменение 118
Elisabeth Jeggle
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на земеделските стопанства 
и предприятията в селските райони, 
повишаване на ефективността на 
сектора за търговия и преработка на 
селскостопански продукти, осигуряване 
на необходимата инфраструктура за 
развитието на селското стопанство и 
подпомагане на непроизводствените 
инвестиции, необходими за постигането 
на екологични цели, трябва да бъде 
осигурена подкрепа за инвестициите във 
физически активи, допринасящи за 
постигането на тези цели. През 
програмния период 2007—2013 г. 
различни сфери на намеса бяха 
обхванати от разнообразни мерки. С цел 
опростяване и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции във 
физически активи следва да бъдат 
обхванати от една мярка. Държавите 
членки следва да определят праг за
земеделските стопанства, които 
отговарят на условията за предоставяне 
на помощ за инвестиции, свързани с 
подпомагане на жизнеспособността на 
стопанствата, въз основа на резултатите 
от анализ на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите (SWOT 
анализ) като средство за по-добро 
целево насочване на помощта.

(19) С оглед подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на земеделските стопанства 
и предприятията в селските райони, 
повишаване на ефективността на 
сектора за търговия и преработка на 
селскостопански продукти, осигуряване 
на необходимата инфраструктура за 
развитието на селското стопанство и 
подпомагане на производствените и
непроизводствените инвестиции, 
необходими за постигането на 
екологични цели, трябва да бъде 
осигурена подкрепа за инвестициите във 
физически активи, допринасящи за 
постигането на тези цели. През 
програмния период 2007—2013 г. 
различни сфери на намеса бяха 
обхванати от разнообразни мерки. С цел 
опростяване и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции във 
физически активи следва да бъдат 
обхванати от една мярка. Държавите 
членки следва да определят праг за 
земеделските стопанства, които 
отговарят на условията за предоставяне 
на помощ за инвестиции, свързани с 
подпомагане на жизнеспособността на 
стопанствата, въз основа на резултатите 
от анализ на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите (SWOT 
анализ) като средство за по-добро 
целево насочване на помощта.

Or. de

Изменение 119
James Nicholson
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на земеделските стопанства 
и предприятията в селските райони, 
повишаване на ефективността на 
сектора за търговия и преработка на 
селскостопански продукти, осигуряване 
на необходимата инфраструктура за 
развитието на селското стопанство и 
подпомагане на непроизводствените 
инвестиции, необходими за постигането 
на екологични цели, трябва да бъде 
осигурена подкрепа за инвестициите във 
физически активи, допринасящи за 
постигането на тези цели. През 
програмния период 2007—2013 г. 
различни сфери на намеса бяха 
обхванати от разнообразни мерки. С цел 
опростяване и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции във 
физически активи следва да бъдат 
обхванати от една мярка. Държавите 
членки следва да определят праг за 
земеделските стопанства, които 
отговарят на условията за предоставяне 
на помощ за инвестиции, свързани с 
подпомагане на жизнеспособността на 
стопанствата, въз основа на резултатите 
от анализ на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите (SWOT 
анализ) като средство за по-добро 
целево насочване на помощта.

(19) С оглед подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на земеделските стопанства, 
горските стопанства и предприятията 
в селските райони, повишаване на 
ефективността на сектора за търговия и 
преработка на селскостопански 
продукти, осигуряване на необходимата 
инфраструктура за развитието на 
селското стопанство и подпомагане на 
непроизводствените инвестиции, 
необходими за постигането на 
екологични цели, трябва да бъде 
осигурена подкрепа за инвестициите във 
физически активи, допринасящи за 
постигането на тези цели. През 
програмния период 2007—2013 г. 
различни сфери на намеса бяха 
обхванати от разнообразни мерки. С цел 
опростяване и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции във 
физически активи следва да бъдат 
обхванати от една мярка. Държавите 
членки следва да определят праг за 
земеделските стопанства, които 
отговарят на условията за предоставяне 
на помощ за инвестиции, свързани с 
подпомагане на жизнеспособността на 
стопанствата, въз основа на резултатите 
от анализ на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите (SWOT 
анализ) като средство за по-добро 
целево насочване на помощта.

Or. en
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Изменение 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Производственият потенциал на 
селскостопанския сектор е подложен 
на заплаха от прекъсвания и щети в 
резултат на природни бедствия в по-
голяма степен от другите сектори. С 
цел да се подпомогне 
жизнеспособността и 
конкурентоспособността на 
стопанствата в контекста на 
такива бедствия следва да се 
предвиди помощ за 
селскостопанските производители за 
възстановяване на увредения 
селскостопански потенциал. 
Държавите членки следва също така 
да гарантират, че не се допуска 
свръхкомпенсация за вредите в 
резултат на комбиниране на схеми за 
обезщетение на равнището на ЕС (в 
частност мярката за управление на 
риска), национални и частни схеми за 
обезщетение. С цел осигуряване на 
ефикасно и ефективно използване на 
бюджетните ресурси в рамките на 
ЕЗФРСР, в съответствие с член 290 
от Договора на Комисията следва да 
се делегира правомощието да приема 
актове във връзка с определянето на 
допустимите разходи по тази мярка.

заличава се

Or. en

Изменение 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови области на 
дейност, нови предприятия, свързани 
със селското и горското стопанство,
или нови инвестиции в 
неселскостопански дейности и 
социалното селско стопанство, е от 
централно значение за развитието и 
конкурентоспособността на селските 
райони. Дадена мярка за развитие на 
стопанствата и предприятията следва да 
улеснява първоначалното установяване 
на млади селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните стопанства 
след първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
предприятия, свързани със селското и 
горското стопанство, които са 
потенциално жизнеспособни от 
икономическа гледна точка. С цел 
гарантиране на жизнеспособността на 
новите икономически дейности, 
предвидени в тази мярка, помощта 
следва да се предоставя само при 
представянето на бизнес план. Помощта 
за създаване на предприятия следва да 
обхваща единствено първоначалния 
период от жизнения цикъл на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ. Следователно, ако 
държавите членки са избрали да 
предоставят помощ на вноски, тези 
вноски следва да се отпускат за 
максимален период от пет години.
Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
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DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

Or. de

Изменение 122
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и
конкурентоспособността на селските 
райони. Дадена мярка за развитие на 
стопанствата и предприятията следва да 
улеснява първоначалното установяване 
на млади селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните стопанства 
след първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и устойчивостта на 
селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
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тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

Or. fr

Обосновка

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Изменение 123
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, може да се 
осигури подпомагане за 
селскостопанските производители, 
които се задължават да прехвърлят 
цялото си стопанство и съответните 
права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
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№ DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

участва в тази схема.

Or. en

Изменение 124
Diane Dodds

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
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жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, може да се 
осигури подпомагане за 
селскостопанските производители, 
които се задължават да прехвърлят 
цялото си стопанство и съответните 
права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема.

Or. en

Изменение 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване,
стартирането на неселскостопански 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване. Като 
част от тази мярка 
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дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

селскостопанските производители и 
техните семейства следва също да 
бъдат подпомагани със стартирането 
на неселскостопански дейности и 
учредяването и развитието на 
неселскостопански МСП в селските 
райони. Целта следва да бъде да се 
насърчи започването на 
предприемачески дейности, които 
често се пренебрегват в селските 
райони, за да се предложи на младите 
хора, и по-специално на жените, 
стимул да не напускат тези райони.  
Освен това следва да се насърчава 
развитието на малки стопанства, които 
са потенциално жизнеспособни от 
икономическа гледна точка. С цел 
гарантиране на жизнеспособността на 
новите икономически дейности, 
предвидени в тази мярка, помощта 
следва да се предоставя само при 
представянето на бизнес план. Помощта 
за създаване на предприятия следва да 
обхваща единствено първоначалния 
период от жизнения цикъл на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ. Следователно, ако 
държавите членки са избрали да 
предоставят помощ на вноски, тези 
вноски следва да се отпускат за 
максимален период от пет години.
Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

Or. de
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Изменение 126
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански 
МСП в селските райони. Освен това 
следва да се насърчава развитието на 
малки стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и жени 
и структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието в селските райони на МСП, 
ангажирани с нови, 
неселскостопански икономически 
дейности. Освен това следва да се 
насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
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селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

Or. es

Обосновка

Следва да не се поставят ограничения пред относимите стопански модели.

Изменение 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и жени 
в селското стопанство и структурното 
приспособяване на техните стопанства 
след първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
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дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

Or. it

Изменение 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони, включително 
дребномащабни кланици. Освен това 
следва да се насърчава развитието на 
малки стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
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DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

Or. en

Изменение 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и лица, 
преминали чиракуване, и структурното 
приспособяване на техните стопанства 
след първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
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предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

Or. en

Изменение 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) МСП формират гръбнака на 
икономиката в селските райони на ЕС.
Развитието на стопанства и 
неселскостопански предприятия следва 
да е насочено към насърчаване на 
заетостта и разкриване на качествени 
работни места в селските райони, 
запазване на вече съществуващите 
работни места, намаляване на сезонните 
колебания в заетостта, развитие на 
неселскостопанските сектори извън
селското стопанство, преработката на 
селскостопански продукти и 

(22) МСП формират гръбнака на 
икономиката в селските райони на ЕС.
Развитието на стопанства и 
неселскостопански малки предприятия 
следва да е насочено към насърчаване 
на заетостта и разкриване на качествени 
работни места в селските райони, 
запазване на вече съществуващите 
работни места, намаляване на сезонните 
колебания в заетостта, свързване в 
мрежа на неселскостопанските сектори
със селското стопанство, преработката 
на селскостопански продукти и 
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хранително-вкусовата промишленост, 
като същевременно се насърчават 
бизнес интеграцията и местните 
междуотраслови връзки. Следва да се 
насърчават проекти, които обединяват 
едновременно земеделие, селски 
туризъм — чрез насърчаване на 
устойчив и отговорен туризъм в 
селските райони, природно и културно 
наследство, както и инвестициите в 
енергия от възобновяеми източници.

хранително-вкусовата промишленост, 
като същевременно се насърчават 
бизнес интеграцията и местните 
междуотраслови връзки. Следва да се 
насърчават проекти, които обединяват 
едновременно земеделие, селски 
туризъм — чрез насърчаване на 
устойчив и отговорен туризъм в 
селските райони, природно и културно 
наследство, както и инвестициите в 
енергия от възобновяеми източници.

Or. de

Изменение 131
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) МСП формират гръбнака на 
икономиката в селските райони на ЕС.
Развитието на стопанства и 
неселскостопански предприятия следва 
да е насочено към насърчаване на 
заетостта и разкриване на качествени 
работни места в селските райони, 
запазване на вече съществуващите 
работни места, намаляване на сезонните 
колебания в заетостта, развитие на 
неселскостопанските сектори извън 
селското стопанство, преработката на 
селскостопански продукти и 
хранително-вкусовата промишленост, 
като същевременно се насърчават 
бизнес интеграцията и местните 
междуотраслови връзки. Следва да се 
насърчават проекти, които обединяват 
едновременно земеделие, селски 
туризъм — чрез насърчаване на 
устойчив и отговорен туризъм в 
селските райони, природно и културно 
наследство, както и инвестициите в 

(22) МСП формират гръбнака на 
икономиката в селските райони на ЕС.
Развитието на стопанства и 
неселскостопански предприятия следва 
да е насочено към насърчаване на 
заетостта и разкриване на качествени 
работни места в селските райони, 
запазване на вече съществуващите 
работни места, намаляване на сезонните 
колебания в заетостта, развитие на 
неселскостопанските сектори извън 
селското стопанство, преработката на 
селскостопански продукти и 
хранително-вкусовата промишленост, 
като същевременно се насърчават 
бизнес интеграцията и местните 
междуотраслови връзки. Следва да се 
насърчават проекти, които обединяват 
едновременно земеделие, селски 
туризъм — чрез насърчаване на 
устойчив и отговорен туризъм в 
селските райони, природно и културно 
наследство, както и инвестициите в 
енергия от възобновяеми източници. В 
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енергия от възобновяеми източници. тази връзка следва да се обърне 
специално внимание на 
насърчаването и стимулирането на 
достъпа на жените до работните 
места, които могат да бъдат 
създадени в резултат от тези 
инициативи, и на установяването на 
специални форми на подпомагане за 
обучение и достъп до 
предприемачество на жените в 
селските райони.

Or. es

Обосновка

Различни проучвания сочат, че възможностите за работа на жените са решаващият 
фактор за поддържане на населението и на стопанските дейности в селските райони. 

Изменение 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 a) Държавите членки внасят най-
малко 5% от общия съфинансиран 
бюджет на програмата за развитие 
на селските райони за програма за 
млади селскостопански 
производители.

Or. en

Обосновка

Поради кризата с възрастта в европейското селско стопанство е важно държавите 
членки да подобрят усилията за младите селскостопански производители в новия 
програмен период.



AM\903101BG.doc 71/197 PE489.640v01-00

BG

Изменение 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел осигуряване на ефикасно и 
ефективно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР и 
гарантиране защитата на правата на 
бенефициерите и с оглед избягване на 
дискриминацията между тях, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на условията, при 
които юридическите лица могат да се 
разглеждат като млади селскостопански 
производители, определянето на 
гратисен период за придобиване на 
професионални умения, минималното 
съдържание на бизнес плановете и 
критериите, които ще се използват от 
държавите членки за определяне на 
малки стопанства и на горните и 
долните прагове за определяне на 
допустимостта на дадена дейност в 
рамките на помощта за млади 
селскостопански производители или 
респективно за развитие на малки 
стопанства.

(23) С цел осигуряване на ефикасно и 
ефективно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР и 
гарантиране защитата на правата на 
бенефициерите и с оглед избягване на 
дискриминацията между тях, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на условията, при 
които юридическите лица могат да се 
разглеждат като млади селскостопански 
производители, определянето на 
гратисен период за придобиване на 
професионални умения, минималното 
съдържание на бизнес плановете и 
критериите, които ще се използват от 
държавите членки за определяне на 
малки стопанства и на горните и 
долните прагове за определяне на 
допустимостта на дадена дейност в 
рамките на помощта за млади 
селскостопански производители или 
респективно за развитие на малки 
стопанства. Държавите членки следва 
да продължат конкретните усилия, 
положени през програмния период 
2007-2013 г. за подпомагане на млади 
селскостопански производители и 
дейности във връзка с установяването 
им в професията и стартирането на 
нови стопанства и предприятия, и да 
използват най-малко 5% от общото 
финансиране от ЕЗФРСР за всяка 
програма за развитие на селските 
райони за финансови мерки за 
подпомагане на млади 
селскостопански производители.

Or. de
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Изменение 134
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
Подобна помощ следва да базира на 
принципа за собствеността от 
страна на общностите, като 
инвестициите се насочват към 
проекти, притежавани и управлявани 
от различни видове демократични 
органи, представляващи самите 
общности. В съответствие с тези цели 
следва да се насърчава развитието на 
услуги и инфраструктура, които водят 
до социално приобщаване и обръщане 
на тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
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връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

Or. en

Изменение 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни и 
социални услуги в селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, обновяването на 
селата и дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
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селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

селските райони. В тази връзка следва 
да се обърне особено внимание на 
борбата с бягството на жени, главно 
млади, от селските райони, чрез 
използване на възможността за 
предоставяне на подпомагане по член 
20 с цел да им се предлага перспектива 
и по такъв начин - причина да не 
напускат тези райони. С оглед 
постигане на максималната ефективност 
за тази помощ, обхванатите проекти 
следва да се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

Or. de

Изменение 136
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 



AM\903101BG.doc 75/197 PE489.640v01-00

BG

реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване, слагат край на 
икономическата дискриминация и
дискриминацията на работното 
място на жените в селските райони 
и обръщат тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

Or. es

Изменение 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта и 
ресурсната ефективност на селските 
райони, както и кръговата регионална 
икономика в тях. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

Or. de
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Изменение 138
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително
по-конкретно доучилищно, училищно 
и извънучилищно образование, местни 
библиотеки, центрове за отдих и
спорт, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
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инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

Or. pl

Изменение 139
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително
институции за здравно обслужване и 
профилактика, за дейности за отдих и 
културни дейности, обновяването на 
селата и дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
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налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

техните основни услуги, като 
например разширяване на 
институциите за здравно обслужване 
и профилактика, когато са налице 
такива планове, разработени от една или 
повече селски общности. С оглед 
осигуряване на съгласуваност с целите 
на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

Or. en

Изменение 140
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24 a) Подчертава колко е важно 
биоикономиката да бъде включена 
като цел, която следва да бъде 
подпомагана от политиката за 
развитие на селските райони на 
Общата селскостопанска политика; 
настоятелно призовава за по-силна 
подкрепа за установяването и 
оптимизирането на инфраструктури 
и логистични възможности за 
мобилизиране на биомасата по 
екологически и икономически 
устойчив начин, особено 
мобилизирането на селскостопански 
отпадъци, остатъци, лигноцелулозни 
материали и нехранителни целулозни 
материали; затова предлага да се 
въведе специална мярка за 
подпомагане на устойчивото 
мобилизиране и оползотворяване на 
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селскостопанските остатъци с цел 
преработването им в продукти на 
биологична основа.

Or. en

Изменение 141
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24 a) За да се запази и увеличи 
биоразнообразието в селските райони, 
развитието на селските райони 
трябва да допринесе за подходящото 
прилагане на мрежата Натура 2000, 
като се въведат конкретни 
инструменти за изготвянето на 
практики за управление и за 
изпълнение на проектите, 
включително специфична 
инфраструктура (инвестиции в 
непроизводствени дейности).

Or. en

Изменение 142
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Горското стопанство е неразделна 
част от развитието на селските райони и 
помощите за устойчиво и съобразено с 
климата използване на земята следва да 
включват развитието на горските 
райони и устойчивото управление на 
горите. През програмния период 2007—

(25) Горското стопанство е неразделна 
част от развитието на селските райони и 
помощите за устойчиво и съобразено с 
климата използване на земята следва да 
включват развитието на горските 
райони и устойчивото управление на 
горите. През програмния период 2007—
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2013 г. различни типове помощ за 
инвестиции в горски дейности и 
управление на горите бяха обхванати от 
редица разнообразни мерки. В интерес 
на опростяването, а и за да се 
създадат възможности за 
бенефициерите да планират и 
осъществяват интегрирани проекти 
с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции в горски 
дейности и управление на горите 
следва да бъдат обхванати от една 
мярка. Тази мярка трябва да обхваща 
увеличаването и подобряването на 
горските ресурси чрез залесяване на 
земи и създаване на агро-лесовъдни 
системи, съчетаващи екстензивно 
земеделие и горски стопанства, 
възстановяване на гори, претърпели 
поражения от пожари или други 
природни бедствия и подходящи 
превантивни мерки, инвестиции в 
нови технологии за лесовъдство и в 
преработката и търговията на
горски продукти, насочени към 
подобряване на икономическите и 
екологичните показатели на горските 
производители, и неизгодни 
инвестиции, които подобряват 
устойчивостта на горските 
екосистеми на изменението на 
климата и екологичната им 
стойност. При предоставянето на 
помощта следва да се избягва 
нарушаването на конкуренцията и да се 
постигне пазарен неутралитет. Поради 
това следва да бъдат наложени 
ограничения, свързани с мащаба и 
правния статут на бенефициерите.
Превантивните мерки срещу пожари 
следва да обхващат районите, 
класифицирани от държавите членки с 
висок или среден риск от пожари.
Всички превантивни мерки трябва да са 
част от план за опазване на горите.
Настъпването на природно бедствие в 
случай на действия за възстановяване на 
увреден горски потенциал следва да е 

2013 г. различни типове помощ за 
инвестиции в горски дейности и 
управление на горите бяха обхванати от 
редица разнообразни мерки. При 
предоставянето на помощта следва да се 
избягва нарушаването на конкуренцията 
и да се постигне пазарен неутралитет и 
съгласуваност с целите в областта на 
околната среда. Плановете за 
управление на горите, включващи 
аспектите, свързани с биологичното 
разнообразие, следва да се прилагат за 
всички гори, които получават 
финансиране по програмите за 
развитие на селските райони. Поради 
това следва да бъдат наложени 
ограничения, свързани с мащаба и 
правния статут на бенефициерите.
Превантивните мерки срещу пожари 
следва да обхващат районите, 
класифицирани от държавите членки с 
висок или среден риск от пожари, и да 
не се ограничават само до пътища и 
резервоари с вода; следва да се 
включат осъвременени традиционни 
практики. Всички превантивни мерки
следва да са задължителна част от
всеки план за управление на горите в 
рамките на главата относно 
опазването. Настъпването на природно 
бедствие в случай на действия за 
възстановяване на увреден горски 
потенциал следва да е предмет на 
официално признаване от научна 
обществена организация. Мерките за 
горските стопанства следва да се 
приемат в контекста на гаранциите, 
дадени от ЕС и държавите членки на 
международно ниво, и следва да се 
основават на националните или 
поднационалните планове за горите на
държавите членки или на еквивалентни 
инструменти, при които се вземат 
предвид задълженията, поети на 
конференциите на министрите по 
опазване на горите в Европа. Мерките 
за подпомагане на горското 
стопанство следва да бъдат 
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предмет на официално признаване от 
научна обществена организация.
Мерките за горските стопанства следва 
да се приемат в контекста на 
гаранциите, дадени от ЕС и държавите 
членки на международно ниво, и следва 
да се основават на националните или 
поднационалните планове за горите на
държавите членки или на еквивалентни 
инструменти, при които се вземат 
предвид задълженията, поети на 
конференциите на министрите по 
опазване на горите в Европа. Такава 
мярка следва да допринася за 
прилагането на стратегията на ЕС 
за горите16. За да се гарантира, че 
залесяването на земеделска земя е 
съгласувано с целите на политиката в 
областта на околната среда, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора по 
отношение на определянето на някои 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда.

обвързани с изпълнението на условия, 
засягащи спазването на добрите 
практики в областта на горското
стопанство. За да се гарантира, че 
залесяването на земеделска земя е 
съгласувано с целите на политиката в 
областта на околната среда, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора по 
отношение на определянето на някои 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда. Във връзка с това 
следва да се гарантира, че всяко първо 
залесяване е приспособено към 
местните условия, съвместимо e с 
околната среда и увеличава 
биологичното разнообразие, като се 
забранява засаждането на дървета на 
терени с полуестествени пасища.

Or. en

Изменение 143
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Горското стопанство е неразделна 
част от развитието на селските райони и 
помощите за устойчиво и съобразено с 
климата използване на земята следва да 
включват развитието на горските 
райони и устойчивото управление на 
горите. През програмния период 2007—
2013 г. различни типове помощ за 
инвестиции в горски дейности и 
управление на горите бяха обхванати от 

(25) Горското стопанство е неразделна 
част от развитието на селските райони и 
помощите за устойчиво и съобразено с 
климата използване на земята следва да 
включват развитието на горските 
райони и устойчивото управление на 
горите. През програмния период 2007—
2013 г. различни типове помощ за 
инвестиции в горски дейности и 
управление на горите бяха обхванати от 
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редица разнообразни мерки. В интерес 
на опростяването, а и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции в горски 
дейности и управление на горите следва 
да бъдат обхванати от една мярка. Тази 
мярка трябва да обхваща увеличаването 
и подобряването на горските ресурси 
чрез залесяване на земи и създаване на 
агро-лесовъдни системи, съчетаващи 
екстензивно земеделие и горски 
стопанства, възстановяване на гори, 
претърпели поражения от пожари или 
други природни бедствия и подходящи 
превантивни мерки, инвестиции в нови 
технологии за лесовъдство и в 
преработката и търговията на горски 
продукти, насочени към подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на горските производители, 
и неизгодни инвестиции, които 
подобряват устойчивостта на горските 
екосистеми на изменението на климата 
и екологичната им стойност. При 
предоставянето на помощта следва да се 
избягва нарушаването на конкуренцията 
и да се постигне пазарен неутралитет.
Поради това следва да бъдат наложени 
ограничения, свързани с мащаба и 
правния статут на бенефициерите.
Превантивните мерки срещу пожари 
следва да обхващат районите, 
класифицирани от държавите членки с 
висок или среден риск от пожари.
Всички превантивни мерки трябва да са 
част от план за опазване на горите.
Настъпването на природно бедствие в 
случай на действия за възстановяване на 
увреден горски потенциал следва да е 
предмет на официално признаване от 
научна обществена организация.
Мерките за горските стопанства следва 
да се приемат в контекста на 
гаранциите, дадени от ЕС и държавите 
членки на международно ниво, и следва 
да се основават на националните или 

редица разнообразни мерки. В интерес 
на опростяването, а и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции в горски 
дейности и управление на горите следва 
да бъдат обхванати от една мярка. Тази 
мярка следва да обхваща увеличаването 
и подобряването на горските ресурси 
чрез залесяване на земи и създаване на 
агро-лесовъдни системи, съчетаващи 
екстензивно земеделие и горски 
стопанства, възстановяване на гори, 
претърпели поражения от пожари или 
други природни бедствия и подходящи 
превантивни мерки, инвестиции в нови 
технологии за лесовъдство и в 
преработката и търговията на горски 
продукти, насочени към подобряване на 
икономическите и екологичните
показатели на горските производители, 
и неизгодни инвестиции, които 
подобряват устойчивостта на горските 
екосистеми на изменението на климата 
и екологичната им стойност. При 
предоставянето на помощта следва да се 
избягва нарушаването на конкуренцията 
и да се постигне пазарен неутралитет.
Поради това следва да бъдат наложени 
ограничения, свързани с мащаба и 
правния статут на бенефициерите.
Освен това подпомагането следва да 
се ограничава до тези дейности, 
които са благоприятни и за 
биологичното разнообразие и 
климата. Плановете за управление на 
горите, включително аспектите, 
свързани с биологичното 
разнообразие, така че да се доведе до 
измеримо подобрение в защитния 
статус на видовете и 
местообитанията, които зависят 
или са засегнати от горското 
стопанство, следва да бъдат 
предварително условие за това всички 
гори да получават финансиране по 
програмите за развитие на селските 
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поднационалните планове за горите на 
държавите членки или на еквивалентни 
инструменти, при които се вземат 
предвид задълженията, поети на 
конференциите на министрите по 
опазване на горите в Европа. Такава 
мярка следва да допринася за 
прилагането на стратегията на ЕС за 
горите16. За да се гарантира, че 
залесяването на земеделска земя е 
съгласувано с целите на политиката в 
областта на околната среда, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора по 
отношение на определянето на някои 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда.

райони, в съответствие с 
изискванията на Стратегията на ЕС 
относно биологичното разнообразие. 
Превантивните мерки срещу пожари 
следва да обхващат районите, 
класифицирани от държавите членки с 
висок или среден риск от пожари.
Всички превантивни мерки следва да са 
част от план за опазване на горите.
Настъпването на природно бедствие в 
случай на действия за възстановяване на 
увреден горски потенциал следва да е 
предмет на официално признаване от 
научна обществена организация.
Мерките за горските стопанства следва 
да се приемат в контекста на 
гаранциите, дадени от ЕС и държавите 
членки на международно ниво, и следва 
да се основават на националните или 
поднационалните планове за горите на 
държавите членки или на еквивалентни 
инструменти, при които се вземат 
предвид задълженията, поети на 
конференциите на министрите по 
опазване на горите в Европа. Такава 
мярка следва да допринася за 
прилагането на стратегията на ЕС за 
горите16. Цялото подпомагане на 
мерки относно горите може да бъде 
направено зависимо от спазването на 
стандарт за добри практики в 
областта на горското стопанство. За 
да се гарантира, че залесяването на 
земеделска земя е съгласувано с целите 
на политиката в областта на околната 
среда, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове съгласно член 290 от Договора 
по отношение на определянето на някои 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда. Залесяване обаче 
следва да се извършва само при 
използване на приспособени към 
локалните условия местни дървесни 
видове. Нещо повече, залесяване не се 
извършва на постоянни пасища и то 
следва да не причинява вреди на 
биологичното разнообразие или на 
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околната среда.
Цялото подпомагане на използването 
и производството на биоенергия 
следва да се базира на критерии за 
устойчивост. В случай, че на равнище 
ЕС не са разработени правно 
обвързващи критерии за устойчивост 
на твърдата и газообразната 
биомаса, държавите членки ще 
включат критерии за устойчивост на 
твърдата и газообразната биомаса в 
техните програми за развитие на 
селските райони.

Or. en

Изменение 144
Christa Klaß

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Горското стопанство е неразделна 
част от развитието на селските райони и 
помощите за устойчиво и съобразено с 
климата използване на земята следва да 
включват развитието на горските 
райони и устойчивото управление на 
горите. През програмния период 2007—
2013 г. различни типове помощ за 
инвестиции в горски дейности и 
управление на горите бяха обхванати от 
редица разнообразни мерки. В интерес 
на опростяването, а и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции в горски 
дейности и управление на горите следва 
да бъдат обхванати от една мярка.  Тази 
мярка трябва да обхваща увеличаването 
и подобряването на горските ресурси 
чрез залесяване на земи и създаване на 

(25) Горското стопанство е неразделна 
част от развитието на селските райони и 
помощите за устойчиво и съобразено с 
климата използване на земята следва да 
включват развитието на горските 
райони и устойчивото управление на 
горите. Стриктното осъществяване 
на устойчиво управление на горите, 
оползотворяването на неизползвани 
горски ресурси и източници на 
дървесина и засиленото използване на 
дървесина могат да имат значителен 
принос за постигането на целите на 
ЕС в областта на климата и 
широкообхватните цели на 
стратегията „Европа 2020“. През
програмния период 2007—2013 г. 
различни типове помощ за инвестиции в 
горски дейности и управление на горите 
бяха обхванати от редица разнообразни 
мерки.  В интерес на опростяването, а и 
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агро-лесовъдни системи, съчетаващи 
екстензивно земеделие и горски 
стопанства, възстановяване на гори, 
претърпели поражения от пожари или 
други природни бедствия и подходящи 
превантивни мерки, инвестиции в нови 
технологии за лесовъдство и в 
преработката и търговията на горски 
продукти, насочени към подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на горските производители, 
и неизгодни инвестиции, които 
подобряват устойчивостта на горските 
екосистеми на изменението на климата 
и екологичната им стойност. При 
предоставянето на помощта следва да се 
избягва нарушаването на конкуренцията 
и да се постигне пазарен неутралитет. 
Поради това следва да бъдат наложени 
ограничения, свързани с мащаба и 
правния статут на бенефициерите. 
Превантивните мерки срещу пожари 
следва да обхващат районите, 
класифицирани от държавите членки с 
висок или среден риск от пожари. 
Всички превантивни мерки трябва да са 
част от план за опазване на горите. 
Настъпването на природно бедствие в 
случай на действия за възстановяване на 
увреден горски потенциал следва да е 
предмет на официално признаване от 
научна обществена организация. 
Мерките за горските стопанства следва 
да се приемат в контекста на 
гаранциите, дадени от ЕС и държавите 
членки на международно ниво, и следва 
да се основават на националните или 
поднационалните планове за горите на 
държавите членки или на еквивалентни 
инструменти, при които се вземат 
предвид задълженията, поети на 
конференциите на министрите по 
опазване на горите в Европа. Такава 
мярка следва да допринася за 
прилагането на стратегията на ЕС за 
горите. За да се гарантира, че 
залесяването на земеделска земя е 
съгласувано с целите на политиката в 

за да се създадат възможности за 
бенефициерите да планират и 
осъществяват интегрирани проекти с 
повишена добавена стойност, всички 
видове инвестиции в горски дейности и 
управление на горите следва да бъдат 
обхванати от една мярка.  Тази мярка 
следва да обхваща увеличаването и 
подобряването на горските ресурси чрез 
залесяване на земи и създаване на агро-
лесовъдни системи, съчетаващи 
екстензивно земеделие и горски 
стопанства, възстановяване на гори, 
претърпели поражения от пожари или 
други природни бедствия и подходящи 
превантивни мерки, инвестиции в нови 
технологии за лесовъдство и в 
преработката и търговията на горски 
продукти, насочени към подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на горските производители, 
и неизгодни инвестиции, които 
подобряват устойчивостта на горските 
екосистеми на изменението на климата 
и екологичната им стойност. При 
предоставянето на помощта следва да се 
избягва нарушаването на конкуренцията 
и да се постигне пазарен неутралитет. 
Поради това следва да бъдат наложени 
ограничения, свързани с мащаба и 
правния статут на бенефициерите. 
Превантивните мерки срещу пожари 
следва да обхващат районите, 
класифицирани от държавите членки с 
висок или среден риск от пожари. 
Всички превантивни мерки следва да са 
част от план за опазване на горите. 
Настъпването на природно бедствие в 
случай на действия за възстановяване на 
увреден горски потенциал следва да е 
предмет на официално признаване от 
научна обществена организация. 
Мерките за горските стопанства следва 
да се приемат в контекста на 
гаранциите, дадени от ЕС и държавите 
членки на международно ниво, и следва 
да се основават на националните или 
поднационалните планове за горите на 
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областта на околната среда, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора по 
отношение на определянето на някои 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда.

държавите членки или на еквивалентни 
инструменти, при които се вземат 
предвид задълженията, поети на 
конференциите на министрите по 
опазване на горите в Европа. Такава 
мярка следва да допринася за 
прилагането на стратегията на ЕС за 
горите. За да се гарантира, че 
залесяването на земеделска земя е 
съгласувано с целите на политиката в 
областта на околната среда, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора по 
отношение на определянето на някои 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда.

Or. de

Изменение 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Горското стопанство е неразделна 
част от развитието на селските райони и 
помощите за устойчиво и съобразено с 
климата използване на земята следва да 
включват развитието на горските 
райони и устойчивото управление на 
горите. През програмния период 2007—
2013 г. различни типове помощ за 
инвестиции в горски дейности и 
управление на горите бяха обхванати от 
редица разнообразни мерки. В интерес 
на опростяването, а и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции в горски 
дейности и управление на горите следва 
да бъдат обхванати от една мярка. Тази 

(25) Горското стопанство е неразделна 
част от развитието на селските райони и 
помощите за устойчиво и съобразено с 
климата използване на земята следва да 
включват развитието на горските 
райони и устойчивото управление на 
горите. През програмния период 2007—
2013 г. различни типове помощ за 
инвестиции в горски дейности и 
управление на горите бяха обхванати от 
редица разнообразни мерки. В интерес 
на опростяването, а и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции в горски 
дейности и управление на горите следва 
да бъдат обхванати от една мярка. Тази 
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мярка трябва да обхваща увеличаването 
и подобряването на горските ресурси 
чрез залесяване на земи и създаване на 
агро-лесовъдни системи, съчетаващи 
екстензивно земеделие и горски 
стопанства, възстановяване на гори, 
претърпели поражения от пожари или 
други природни бедствия и подходящи 
превантивни мерки, инвестиции в нови 
технологии за лесовъдство и в 
преработката и търговията на горски 
продукти, насочени към подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на горските производители, 
и неизгодни инвестиции, които 
подобряват устойчивостта на горските 
екосистеми на изменението на климата 
и екологичната им стойност. При 
предоставянето на помощта следва да се 
избягва нарушаването на конкуренцията 
и да се постигне пазарен неутралитет.
Поради това следва да бъдат наложени 
ограничения, свързани с мащаба и 
правния статут на бенефициерите.
Превантивните мерки срещу пожари 
следва да обхващат районите, 
класифицирани от държавите членки с 
висок или среден риск от пожари.
Всички превантивни мерки трябва да са 
част от план за опазване на горите.
Настъпването на природно бедствие в 
случай на действия за възстановяване на 
увреден горски потенциал следва да е 
предмет на официално признаване от 
научна обществена организация.
Мерките за горските стопанства следва 
да се приемат в контекста на 
гаранциите, дадени от ЕС и държавите 
членки на международно ниво, и следва 
да се основават на националните или 
поднационалните планове за горите на 
държавите членки или на еквивалентни 
инструменти, при които се вземат 
предвид задълженията, поети на 
конференциите на министрите по 
опазване на горите в Европа. Такава 
мярка следва да допринася за 
прилагането на стратегията на ЕС за 

мярка следва да обхваща увеличаването 
и подобряването на горските ресурси 
чрез залесяване на земи и създаване на 
агро-лесовъдни системи, съчетаващи 
екстензивно земеделие и горски 
стопанства, възстановяване на гори, 
претърпели поражения от пожари или 
други природни бедствия и подходящи 
превантивни мерки, инвестиции в нови 
технологии за лесовъдство и в 
преработката и търговията на горски 
продукти, насочени към подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на горските производители и 
работниците в горското стопанство, 
и неизгодни инвестиции, които 
подобряват устойчивостта на горските 
екосистеми на изменението на климата 
и екологичната им стойност. При 
предоставянето на помощта следва да се 
избягва нарушаването на конкуренцията 
и да се постигне пазарен неутралитет.
Поради това следва да бъдат наложени 
ограничения за производството на 
дървесина, свързани с мащаба и 
правния статут на бенефициерите. Тези 
ограничения следва да не се прилагат 
за подпомагането на различни от 
дървесина горски продукти или 
инвестиции в гори по екологически 
причини. Превантивните мерки срещу 
пожари следва да обхващат районите, 
класифицирани от държавите членки с 
висок или среден риск от пожари.
Всички превантивни мерки следва да са 
част от план за опазване на горите.
Настъпването на природно бедствие в 
случай на действия за възстановяване на 
увреден горски потенциал следва да е 
предмет на официално признаване от 
научна обществена организация.
Мерките за горските стопанства следва 
да се приемат в контекста на 
гаранциите, дадени от ЕС и държавите 
членки на международно ниво, и следва 
да се основават на националните или 
поднационалните планове за горите на 
държавите членки или на еквивалентни 
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горите16. За да се гарантира, че 
залесяването на земеделска земя е
съгласувано с целите на политиката в 
областта на околната среда, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора по 
отношение на определянето на някои 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда.

инструменти, при които се вземат 
предвид задълженията, поети на 
конференциите на министрите по 
опазване на горите в Европа. Такава 
мярка следва да допринася за 
прилагането на стратегията на ЕС за 
горите16. За да се гарантира, че 
залесяването на земеделска земя е 
съгласувано с целите на политиката в 
областта на околната среда, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора по 
отношение на определянето на някои 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда.

Or. en

Изменение 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Горското стопанство е неразделна 
част от развитието на селските райони и 
помощите за устойчиво и съобразено с 
климата използване на земята следва да 
включват развитието на горските 
райони и устойчивото управление на 
горите. През програмния период 2007—
2013 г. различни типове помощ за 
инвестиции в горски дейности и 
управление на горите бяха обхванати от 
редица разнообразни мерки. В интерес 
на опростяването, а и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции в горски 
дейности и управление на горите следва 
да бъдат обхванати от една мярка. Тази 
мярка трябва да обхваща увеличаването 

(25) Горското стопанство е неразделна 
част от развитието на селските райони и 
помощите за устойчиво и съобразено с 
климата използване на земята следва да 
включват развитието на горските 
райони и устойчивото управление на 
горите. През програмния период 2007—
2013 г. различни типове помощ за 
инвестиции в горски дейности и 
управление на горите бяха обхванати от 
редица разнообразни мерки. В интерес 
на опростяването, а и за да се създадат 
възможности за бенефициерите да 
планират и осъществяват интегрирани 
проекти с повишена добавена стойност, 
всички видове инвестиции в горски 
дейности и управление на горите следва 
да бъдат обхванати от една мярка.  Тази 
мярка следва да обхваща увеличаването 
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и подобряването на горските ресурси 
чрез залесяване на земи и създаване на 
агро-лесовъдни системи, съчетаващи 
екстензивно земеделие и горски 
стопанства, възстановяване на гори, 
претърпели поражения от пожари или 
други природни бедствия и подходящи 
превантивни мерки, инвестиции в нови 
технологии за лесовъдство и в 
преработката и търговията на горски 
продукти, насочени към подобряване на 
икономическите и екологичните 
показатели на горските производители, 
и неизгодни инвестиции, които 
подобряват устойчивостта на горските 
екосистеми на изменението на климата 
и екологичната им стойност. При 
предоставянето на помощта следва да се 
избягва нарушаването на конкуренцията 
и да се постигне пазарен неутралитет.
Поради това следва да бъдат наложени 
ограничения, свързани с мащаба и 
правния статут на бенефициерите.
Превантивните мерки срещу пожари 
следва да обхващат районите, 
класифицирани от държавите членки с 
висок или среден риск от пожари.
Всички превантивни мерки трябва да са 
част от план за опазване на горите.
Настъпването на природно бедствие в 
случай на действия за възстановяване на 
увреден горски потенциал следва да е 
предмет на официално признаване от 
научна обществена организация.
Мерките за горските стопанства следва 
да се приемат в контекста на 
гаранциите, дадени от ЕС и държавите 
членки на международно ниво, и следва 
да се основават на националните или 
поднационалните планове за горите на 
държавите членки или на еквивалентни 
инструменти, при които се вземат 
предвид задълженията, поети на 
конференциите на министрите по 
опазване на горите в Европа. Такава 
мярка следва да допринася за 
прилагането на стратегията на ЕС за 
горите. За да се гарантира, че 

и подобряването на горските ресурси 
чрез залесяване на земи и създаване на 
агро-лесовъдни системи, съчетаващи 
екстензивно земеделие и горски 
стопанства, възстановяване на гори, 
претърпели поражения от пожари или 
други природни бедствия и подходящи 
превантивни мерки, инвестиции в нови 
технологии за лесовъдство и в 
преработката и търговията на горски 
продукти, инвестиции в подготовката 
и съхранението на биомаса от 
горското стопанство и засаждането 
на площи с многогодишни енергийни 
култури, насочени към подобряване на 
икономическите, иновативните и 
екологичните показатели на горските 
производители, и неизгодни 
инвестиции, които подобряват 
устойчивостта на горските екосистеми 
на изменението на климата и 
екологичната им стойност. При 
предоставянето на помощта следва да се 
избягва нарушаването на конкуренцията 
и да се постигне пазарен неутралитет.
Поради това следва да бъдат наложени 
ограничения, свързани с мащаба и 
правния статут на бенефициерите.
Превантивните мерки срещу пожари 
следва да обхващат районите, 
класифицирани от държавите членки с 
висок или среден риск от пожари.
Всички превантивни мерки следва да са 
част от план за опазване на горите.
Настъпването на природно бедствие в 
случай на действия за възстановяване на 
увреден горски потенциал следва да е 
предмет на официално признаване от 
научна обществена организация.
Мерките за горските стопанства следва 
да се приемат в контекста на 
гаранциите, дадени от ЕС и държавите 
членки на международно ниво, и следва 
да се основават на националните или 
поднационалните планове за горите на 
държавите членки или на еквивалентни 
инструменти, при които се вземат 
предвид задълженията, поети на 
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залесяването на земеделска земя е 
съгласувано с целите на политиката в 
областта на околната среда, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора по 
отношение на определянето на някои 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда.

конференциите на министрите по 
опазване на горите в Европа. Такава 
мярка следва да допринася за 
прилагането на стратегията на ЕС за 
горите. За да се гарантира, че 
залесяването на земеделска земя е 
съгласувано с целите на политиката в 
областта на околната среда, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора по 
отношение на определянето на някои 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда.

Or. de

Изменение 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Организациите на производителите 
помагат на селскостопанските 
производители да посрещат съвместно 
предизвикателствата, свързани с 
нарастващата конкуренция и 
консолидирането на пазарите надолу по 
веригата във връзка с предлагането на 
техните продукти на включително на 
местните пазари. Ето защо следва да се 
насърчава създаването на организации 
на производителите. С оглед
осигуряване на най-ефективното 
използване на ограничените 
финансови ресурси от помощта 
следва да се възползват единствено 
организации на производителите, 
които отговарят на критериите за 
МСП. Като условие за признаването на 
организацията на производителите от 
държавите членки следва да бъде 
представен бизнес план, за да се 

(27) Организациите на производителите 
помагат на селскостопанските 
производители да посрещат съвместно 
предизвикателствата, свързани с 
нарастващата конкуренция и 
консолидирането на пазарите надолу по 
веригата във връзка с предлагането на 
техните продукти на включително на 
местните пазари. Ето защо следва да се 
насърчава създаването на организации 
на производителите, асоциации на 
такива организации,  кооперативи за 
управление и други видове сдружения.
С оглед да се стимулира 
концентрация на доставките следва 
също така да се организират 
допълнителни форми на подкрепа, 
надхвърлящи предоставяните за 
създаването на горепосочените 
органи. Като условие за признаването 
на организацията на производителите от 
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гарантира, че тази организация ще се
превърне в жизнеспособен субект. С 
оглед да се избегне предоставянето на 
оперативна помощ и да се запази 
стимулиращата роля на помощта, 
нейната максимална продължителност 
не трябва да превишава пет години.

държавите членки следва да бъде 
представен бизнес план или програма 
за действие, за да се гарантира, че тази 
организация или другите видове 
органи, посочени по-горе, ще се
превърнат в жизнеспособен субект. С 
оглед да се избегне предоставянето на 
оперативна помощ и да се запази 
стимулиращата роля на помощта, 
нейната максимална продължителност 
не трябва да превишава пет години.

Or. es

Изменение 148
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Организациите на производителите 
помагат на селскостопанските 
производители да посрещат съвместно 
предизвикателствата, свързани с 
нарастващата конкуренция и 
консолидирането на пазарите надолу по 
веригата във връзка с предлагането на 
техните продукти на включително на 
местните пазари. Ето защо следва да се 
насърчава създаването на организации 
на производителите. С оглед 
осигуряване на най-ефективното 
използване на ограничените финансови 
ресурси от помощта следва да се 
възползват единствено организации на 
производителите, които отговарят на 
критериите за МСП. Като условие за 
признаването на организацията на 
производителите от държавите членки 
следва да бъде представен бизнес план, 
за да се гарантира, че тази организация 
ще се превърне в жизнеспособен субект.
С оглед да се избегне предоставянето на 

(27) Организациите на производителите 
помагат на селскостопанските 
производители да посрещат съвместно 
предизвикателствата, свързани с 
нарастващата конкуренция и 
консолидирането на пазарите надолу по 
веригата във връзка с предлагането на 
техните продукти на включително на 
местните пазари. Ето защо следва да се 
насърчава създаването на организации 
на производителите, с изрично 
посочената цел да се подпомагат 
селскостопанските производители да 
подобряват своето влияние при 
воденето на преговори в рамките на 
веригата за доставка на храни. С 
оглед осигуряване на най-ефективното 
използване на ограничените финансови 
ресурси от помощта следва да се 
възползват единствено организации на 
производителите, които отговарят на 
критериите за МСП. Като условие за 
признаването на организацията на 
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оперативна помощ и да се запази 
стимулиращата роля на помощта, 
нейната максимална продължителност 
не трябва да превишава пет години.

производителите от държавите членки 
следва да бъде представен бизнес план, 
за да се гарантира, че тази организация 
ще се превърне в жизнеспособен субект.
С оглед да се избегне предоставянето на 
оперативна помощ и да се запази 
стимулиращата роля на помощта, 
нейната максимална продължителност 
не трябва да превишава пет години.

Or. en

Изменение 149
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Организациите на производителите 
помагат на селскостопанските 
производители да посрещат съвместно 
предизвикателствата, свързани с 
нарастващата конкуренция и 
консолидирането на пазарите надолу по 
веригата във връзка с предлагането на 
техните продукти на включително на 
местните пазари. Ето защо следва да се 
насърчава създаването на организации 
на производителите. С оглед 
осигуряване на най-ефективното 
използване на ограничените финансови 
ресурси от помощта следва да се 
възползват единствено организации на 
производителите, които отговарят на 
критериите за МСП. Като условие за 
признаването на организацията на 
производителите от държавите членки 
следва да бъде представен бизнес план, 
за да се гарантира, че тази организация
ще се превърне в жизнеспособен 
субект. С оглед да се избегне 
предоставянето на оперативна помощ и 
да се запази стимулиращата роля на 
помощта, нейната максимална 

(27) Организациите на производителите 
помагат на селскостопанските 
производители да посрещат съвместно 
предизвикателствата, свързани с 
нарастващата конкуренция и 
консолидирането на пазарите надолу по 
веригата във връзка с предлагането на 
техните продукти на включително на 
местните пазари. Ето защо следва да се 
насърчава създаването и 
разрастването на организации на 
производителите посредством 
сливания, увеличаване на броя на 
членовете или диференциация. С 
оглед осигуряване на най-ефективното 
използване на ограничените финансови 
ресурси от помощта следва да се 
възползват единствено организации на 
производителите, които отговарят на 
критериите за МСП. Като условие за 
признаването на организация на 
производителите от държавите членки 
следва да бъде представен бизнес план, 
за да се гарантира, че организациите на 
производителите ще се превърнат в 
жизнеспособни субекти. С оглед да се 
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продължителност не трябва да 
превишава пет години.

избегне предоставянето на оперативна 
помощ и да се запази стимулиращата 
роля на помощта, нейната максимална 
продължителност не трябва да 
превишава пет години.

Or. pt

Изменение 150
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Организациите на производителите 
помагат на селскостопанските 
производители да посрещат съвместно 
предизвикателствата, свързани с 
нарастващата конкуренция и 
консолидирането на пазарите надолу по 
веригата във връзка с предлагането на 
техните продукти на включително на 
местните пазари. Ето защо следва да се 
насърчава създаването на организации 
на производителите. С оглед 
осигуряване на най-ефективното 
използване на ограничените финансови 
ресурси от помощта следва да се 
възползват единствено организации на 
производителите, които отговарят на 
критериите за МСП. Като условие за 
признаването на организацията на 
производителите от държавите членки
следва да бъде представен бизнес план, 
за да се гарантира, че тази организация 
ще се превърне в жизнеспособен субект.
С оглед да се избегне предоставянето на 
оперативна помощ и да се запази 
стимулиращата роля на помощта, 
нейната максимална продължителност
не трябва да превишава пет години.

(27) Организациите на производителите 
помагат на селскостопанските 
производители да посрещат съвместно 
предизвикателствата, свързани с 
нарастващата конкуренция и 
консолидирането на пазарите надолу по 
веригата във връзка с предлагането на 
техните продукти на включително на 
местните пазари. Ето защо следва да се 
насърчава създаването или 
разширяването на организации на 
производителите. С оглед осигуряване 
на най-ефективното използване на 
ограничените финансови ресурси от 
помощта следва да се възползват 
единствено организации на 
производителите, които отговарят на 
критериите за МСП. Като условие за 
признаването на организацията на 
производителите от държавите членки 
следва да бъде представен бизнес план, 
за да се гарантира, че тази организация 
ще се превърне в жизнеспособен субект.
С оглед да се избегне предоставянето на 
оперативна помощ и да се запази 
стимулиращата роля на помощта, 
нейната максимална продължителност 
не трябва да превишава пет години.

Or. en
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Изменение 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които 
са извън приложимите 
задължителни стандарти и 
изисквания, в съответствие с 
принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва да 
насърчават на първо място
селскостопанските производители да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения. Резултатите,
постигнати посредством признати 
агроекологични мерки, следва да се 
зачитат като изпълнение на 
задълженията за екологизиране в 
схемата на преките плащания. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
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съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите 
управители на земи са в състояние да 
изпълняват коректно поетите 
задължения държавите членки следва да 
положат усилия да им осигурят 
необходимите знания и умения.
Държавите членки следва да поддържат 
нивото на полаганите усилия от 
програмния период 2007—2013 г. и 
трябва да изразходват минимум 25 % от 
общия принос от ЕЗФРСР за всяка 
програма за развитие на селските 
райони за смекчаване на последиците от 
и адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения.

производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители са в състояние да 
изпълняват коректно поетите 
задължения държавите членки следва да 
положат усилия да им осигурят 
необходимите знания и умения.
Държавите членки следва да поддържат 
нивото на полаганите усилия от 
програмния период 2007—2013 г. и 
трябва да имат задължението да
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения. При тази мярка следва 
да се дава приоритет на 
управителите на стопанства. 

Or. de

Изменение 152
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
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допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма 
за развитие на селските райони за 

допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения.



PE489.640v01-00 98/197 AM\903101BG.doc

BG

смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за 
площи, с природни или други 
специфични ограничения.

Or. es

Обосновка

Не следва да се определя минимален процент средства от ЕЗФРСР за такива 
действия за всички държави членки или региони на ЕС, и по-специално не толкова 
висок процент. Това би могло да попречи на усилията за справяне с твърде различни 
ситуации и да ограничи вниманието, което се обръща на други приоритети за 
развитие на селските райони.  Това важи в още по-голяма степен предвид факта, че 
първият стълб въведе нови екологични задължения, свързани с директните плащания.

Изменение 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
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подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма 
за развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за 
площи, с природни или други 
специфични ограничения.

подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г.
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Or. it

Изменение 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
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съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма 
за развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда,
екоземеделието и плащанията за 
площи, с природни или други 
специфични ограничения.

съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат изисквания за 
екологизиране посредством мерки, 
свързани с мерките за горските 
стопанства, плащанията по Натура 
2000 и Рамковата директива за
водите, плащанията за площи с 
природни или други специфични 
ограничения.

Or. en

Изменение 155
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
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селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за
смекчаване на последиците от и 

селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Определянето на 
част от общия принос от ЕЗФРСР за 
всяка програма за развитие на селските 
райони е от компетентността на 
държавата членка и целта е 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и управление на земите 
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адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда,
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения.

чрез агроклиматични мерки и мерки в 
областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения

Or. lt

Изменение 156
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
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доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи,
с природни или други специфични 
ограничения.

доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват ориентировъчно 25 % от 
общия принос от ЕЗФРСР за всяка 
програма за развитие на селските 
райони за смекчаване на последиците от 
и адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда и 
екоземеделието, плащанията по 
Натура 2000 и Рамковата директива 
за водите, мярката относно
плащанията за площи с природни или 
други специфични ограничения и 
мерките, свързани с 
производствените практики и 
системи, които, на основата на 
представени от държавите членки 
резултати, могат да бъдат посочени 
като допринасящи за смекчаване на 
изменението на климата и 
адаптирането към него.  

Or. pt
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Изменение 157
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични 
услуги от страна на обществото. Те 
следва допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на
генетичните ресурси в селското 
стопанство, както и на допълнителните 
нужди на селскостопанските системи с 
висока природна стойност. Плащанията 
следва да допринасят за покриването 
на допълнителни разходи и 
пропуснати доходи, произтичащи от 
поетите задължения, и следва да 
покриват единствено онези 
задължения, които са извън 
приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в 
съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“. В много 
случаи взаимодействията, произтичащи 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при насърчаване на прехода 
на селското стопанство към модерни 
устойчиви селскостопански системи  
и отговор на агроекологичните 
предизвикателства по интегриран 
начин, например посредством 
управление на водите, биологично 
разнообразие, добиване на компост и 
поддържане на екосистемите. Те 
следва допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването, устойчивото 
използване и развитието на
генетичното многообразие в селското 
стопанство, както и на допълнителните 
нужди на селскостопанските системи с 
висока природна стойност. Плащанията 
следва да компенсират 
бенефициерите за инвестиции за 
подобряване на  екологичната и 
климатичната ефективност на 
тяхното стопанство, в отговор на 
новите предизвикателства като 
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от задължения, поети съвместно от 
група селскостопански производители, 
умножават ползите за околната среда и 
климата. Съвместните действия обаче 
генерират допълнителни разходи по 
транзакции, които следва да бъдат 
адекватно обезщетени. С оглед да се 
гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения.

възобновяеми енергийни източници, 
биологично разнообразие и управление 
на водите и почвите. В много случаи 
взаимодействията, произтичащи от 
задължения, поети съвместно от група 
селскостопански производители, 
умножават ползите за околната среда и 
климата. Съвместните действия обаче 
генерират допълнителни разходи по 
транзакции, които следва да бъдат 
адекватно обезщетени. С оглед да се 
гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 30 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията по 
НАТУРА 2000 и Рамковата директива
за водите. Държавите членки 
задължително предлагат мерки за 
подпомагане на сеитбооборота.

Or. en

Изменение 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и (28) Плащанията за агроекология и 
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климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 

климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва да 
включват мерки, насърчаващи 
положителното управление на 
задълженията, установени съгласно 
член 32, глава 2 от раздел III на 
Регламент (ЕС) №DP/2012 за
допълнително увеличаване на 
резултатите, свързани с околната 
среда. Те следва допълнително да 
насърчават селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи да обслужват обществото като 
цяло чрез въвеждане или по-нататъшно 
прилагане на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
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следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за 
площи, с природни или други 
специфични ограничения.

се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 50 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез мерките по приоритети 4 
и 5.

Or. en

Обосновка

Агроекологичните схеми са доказали ползата си и остават най-добрият механизъм за 
постигане на екологични резултати, по-специално в светлината на задължението за 
съвместно финансиране, и поради тази причина следва да се укрепят.   Също така, с 
цел допълнително стимулиране на екологичните предимства от задълженията, 
свързани с плащането за екологизиране в рамките на първия стълб, следва да се 
насърчава положителното управление посредством агроекологични схеми.

Изменение 159
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични
обществени блага и услуги от страна 
на обществото. Те следва допълнително 
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селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 

да насърчават селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи да обслужват обществото като 
цяло чрез въвеждане или по-нататъшно 
прилагане на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на 
климата, свързано със земята, и 
съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата, 
биологичното разнообразие и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
поддържат нивото на полаганите усилия 
от програмния период 2007—2013 г. и 
трябва да изразходват минимум 40 % от 
общия принос от ЕЗФРСР за всяка 
програма за развитие на селските 
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адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда,
екоземеделието и плащанията за площи,
с природни или други специфични 
ограничения.

райони за смекчаване на последиците от 
и адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда и
екоземеделието и плащанията за площи,
попадащи в приложното поле на 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, на Директива 
2009/147/ЕО на Европейския 
парламенти и на Съвета от 30 
ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици или на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действия на 
Общността в областта на 
политиката за водите. Следва да се 
обърне специално внимание на 
прехода между текущите и бъдещите 
ангажименти в областта на 
агроекологията и климата, поети от 
селскостопански производители и 
управители на земи, като се вземе 
предвид промяната в базовите 
изисквания.

Or. en

Изменение 160
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични
обществени блага и услуги от страна 
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допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 

на обществото. Те следва допълнително
да насърчават селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи да обслужват обществото като 
цяло чрез въвеждане или по-нататъшно 
прилагане на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на 
климата, свързано със земята, и 
съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата, 
биологичното разнообразие и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 35 % от общия 
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смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения.

принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения, плащания, свързани с 
Натура 2000 и Рамковата директива 
за водите, инвестиции, които 
подобряват устойчивостта и 
екологичната стойност на горските 
екосистеми, услуги, свързани с 
горската околна среда и климата, 
както и опазване на горите. Следва да 
се обърне специално внимание на 
прехода между текущите и бъдещите 
ангажименти в областта на 
агроекологията и климата, поети от 
селскостопански производители и 
управители на земи, като се вземе 
предвид промяната в базовите 
изисквания.

Or. en

Изменение 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
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обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 

обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 30 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
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земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда,
екоземеделието и плащанията за 
площи, с природни или други
специфични ограничения.

земите чрез агроклиматични плащания 
и плащания в областта на околната 
среда и екоземеделието, както и 
плащанията за площи със специфични 
ограничения и значителни природни 
ограничения, по-специално в резултат 
на суша, влажност или качество на 
почвата или релефа.

Or. fr

Изменение 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
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допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения.

допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва  да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и горското 
стопанство, плащанията по Натура 
2000 и плащанията за площи, с 
природни или други специфични 
ограничения, както и плащанията за 
площи, попадащи в приложното поле 
на Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, на Директива 
2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 ноември 
2009 г. относно опазването на дивите 
птици или на Директива 2000/60/ЕО 
на Европейския парламент и на 
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Съвета от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действия на 
Общността в областта на 
политиката за водите. 

Or. es

Обосновка

Всички мерки, които са от значение за приоритетите на Съюза в областта на 
развитието на селските райони в съответствие с приложение V от предложението 
за регламент, следва да се включат. Това означава, че следва да се включат мерките в 
областта на горското стопанство (членове 22, 23, 24 и 35) и помощите по Натура 
2000 и Рамковата директива за водите, тоест включените в настоящата Ос II.

Изменение 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
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на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда,
екоземеделието и плащанията за площи,
с природни или други специфични 
ограничения.

на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители или група други 
управители на земи, умножават 
ползите за околната среда и климата.
Съвместните действия обаче генерират 
допълнителни разходи по транзакции, 
които следва да бъдат адекватно 
обезщетени. С оглед да се гарантира, че 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи са в 
състояние да изпълняват коректно 
поетите задължения държавите членки 
следва да положат усилия да им 
осигурят необходимите знания и 
умения. Държавите членки следва да 
поддържат нивото на полаганите усилия 
от програмния период 2007—2013 г. и 
трябва да изразходват минимум 25 % от 
общия принос от ЕЗФРСР за всяка 
програма за развитие на селските 
райони за смекчаване на последиците от 
и адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда и
екоземеделието и плащанията за площи,
попадащи в приложното поле на 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, на Директива 
2009/147/ЕО на Европейския 
парламенти и на Съвета от 30 
ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици или на Директива 
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2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действия на 
Общността в областта на 
политиката за водите.

Or. es

Обосновка

Следва да се предвидят разпоредби за областите, обхванати от Директивата за 
птиците, и за други области.

Изменение 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa
Zamora

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
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селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения.

селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и горското 
стопанство,  плащанията, свързани с 
Натура 2000 и Рамковата директива
за водите, и плащанията за площи, с 
природни или други специфични 
ограничения.

Or. es

Обосновка

Следва да се включат всички мерки, изброени в приложение V на предложението за 
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регламент, които са от значение за приоритетите на Съюза в областта на 
развитието на селските райони, насочени към подобряването на екосистемите и 
управлението на природните ресурси и подпомагащи прехода към нисковъглеродна 
икономика. 

Изменение 165
Mariya Gabriel

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
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с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения.

с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и могат да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения.

Or. bg

Изменение 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Принципът за установяване на 
договорно задължение, валидно за 
всички държави членки, следва да се 
основава на определянето на 
минимален процент след 
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предвиждането на бюджета за 
развитие на селскостопанските 
райони. Капацитетът за усвояване на 
мерките в областта на околната 
среда след да се установи при 
позоваването на видовете допустими 
разходи, въз основа на придобития 
опит при изпълнение на мерките през 
настоящия програмен период. 
Общият размер на участието на 
ЕЗФРСР за адаптиране към 
климатичните условия следва да 
остане 25%, предвид факта, че 
климатичните условия не могат да 
представляват реалистичен сценарий 
по отношение на усвояване на 
финансирането и специфичните 
нужди от развитие в държавите 
членки. За области с природни 
ограничения или ограничения, 
свързани с екоземеделието, следва да 
се предостави подкрепа за 
разширяване на обхвата на мерките, 
свързани с околната среда, като 
същевременно се вземат предвид 
мерки като Натура 2000, Рамковата 
директива за водите, първото 
залесяване, а в областта на  
инвестициите в непроизводствени 
дейности – горската околна среда и  
установяването на агро-лесовъдни 
системи, както и мерките в 
областта на околната среда в 
рамките на програмата LEADER.

Or. ro

Изменение 167
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Плащанията за преминаване към (30) Плащанията за преминаване към 
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или поддържане на биологично 
земеделие следва да насърчават 
селскостопанските производители да 
участват в такива схеми и по този начин 
да се отговори на увеличеното желание 
от страна на обществото да се използват 
екологосъобразни селскостопански 
практики и високи стандарти за 
хуманно отношение към животните. С 
оглед увеличаване на взаимодействията 
при генерираните от мярката ползи за 
биологичното разнообразие следва да се 
насърчават колективните договори или 
сътрудничеството между 
селскостопанските производители, за да 
се обхванат по-големи съседни райони.
С цел избягване на широкомащабно 
връщане на селскостопанските 
производители към конвенционална 
селскостопанска дейност, следва да се 
подпомагат мерки за преминаване и 
поддържане на органично земеделие. 
Плащанията следва да допринасят за 
покриването на направените 
допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, произтичащи 
от поетото задължение, и следва да 
покриват единствено онези 
задължения, които са извън 
приложимите задължителни 
стандарти и изисквания.

или поддържане на биологично 
земеделие следва да насърчават 
селскостопанските производители да 
участват в такива схеми и по този начин 
да се отговори на увеличеното желание 
от страна на обществото да се използват 
екологосъобразни селскостопански 
практики и високи стандарти за 
хуманно отношение към животните. С 
оглед увеличаване на взаимодействията 
при генерираните от мярката ползи за 
биологичното разнообразие следва да се 
насърчават колективните договори или 
сътрудничеството между 
селскостопанските производители, за да 
се обхванат по-големи съседни райони.

Or. de

Изменение 168
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони или 
в други райони с природни или други 
специфични ограничения, следва чрез 

(32) Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони, 
най-отдалечените райони или в други 
райони с природни или други 
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насърчаване на продължаващото 
използване на земеделски земи да 
допринесат за поддържането на 
селските райони, както и поддържане и 
насърчаване на системи за устойчива 
селскостопанска дейност. С цел да се 
гарантира ефикасността на тази помощ 
плащанията следва да обезщетяват 
селскостопанските производители за 
допълнителните разходи и пропуснатите 
доходи, свързани с ограниченията на 
съответния район.

специфични ограничения, следва чрез 
насърчаване на продължаващото 
използване на земеделски земи да 
допринесат за поддържането на 
селските райони, както и поддържане и 
насърчаване на системи за устойчива 
селскостопанска дейност. С цел да се 
гарантира ефикасността на тази помощ 
плащанията следва да обезщетяват 
селскостопанските производители за 
допълнителните разходи и пропуснатите 
доходи, свързани с ограниченията на 
съответния район.

Or. pt

Изменение 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства.
Следва да се приемат преходни 
режими с цел да се улесни 
постепенното спиране на 
плащанията в районите, които 
повече няма да се считат за райони с 
природни ограничения, в резултат на 
прилагането на тези критерии.

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
критерии, подкрепени с убедителни 
научни доказателства, като тези 
критерии отчитат специфичните 
характеристики и целите за 
развитие на съответните райони и са 
съобразени с мащаба на присъщите на 
тези райони неблагоприятни 
природни условия и вида производство 
и/или икономическа структура на 
стопанствата в определен район. До 
31 декември 2015 г. Комисията следва 
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да представи ново предложение 
относно съответните критерии въз 
основа на резолюцията на 
Европейския парламент от 5 май 
2010 г. (2009/2156(INI)).

Or. de

Обосновка

Резултатите от доклада на Комисията относно по-добрата насоченост на 
подкрепата за земеделските стопанства, разположени в области с неблагоприятни 
природни условия, не са удовлетворителни. Комисията следва да изготви ново 
законодателно предложение, като се отчита фактът, че стопанствата с различен 
вид производство и в различни области имат различни разходи. Дотогава държавите 
членки следва да прилагат предишните системи.

Изменение 170
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства.
Следва да се приемат преходни 
режими с цел да се улесни 
постепенното спиране на 
плащанията в районите, които 
повече няма да се считат за райони с 
природни ограничения, в резултат на 
прилагането на тези критерии.

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства. До 31 
декември 2015 г. Комисията следва да
представи законодателно 
предложение за задължителни 
биофизични критерии и съответните 
прагови стойности, които да се
прилагат при бъдещото определяне 
на границите, както и подходящи 
правила за прецизиране и преходни 
режими.
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Or. en

Изменение 171
Diane Dodds

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства.
Следва да се приемат преходни 
режими с цел да се улесни 
постепенното спиране на 
плащанията в районите, които 
повече няма да се считат за райони с 
природни ограничения, в резултат на 
прилагането на тези критерии.

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства. До 31 
декември 2015 г. Комисията следва да
представи законодателно 
предложение за задължителни 
биофизични критерии и съответните 
прагови стойности, които да се
прилагат при бъдещото определяне 
на границите, както и подходящи 
правила за прецизиране и преходни 
режими.

Or. en

Изменение 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
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еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства. 
Следва да се приемат преходни 
режими с цел да се улесни 
постепенното спиране на 
плащанията в районите, които 
повече няма да се считат за райони с 
природни ограничения, в резултат на 
прилагането на тези критерии.

еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни
или други специфични ограничения, 
това следва да бъдат социално-
икономически критерии и биофизични 
критерии.

Or. pt

Изменение 173
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства.
Следва да се приемат преходни режими 
с цел да се улесни постепенното 
спиране на плащанията в районите, 
които повече няма да се считат за 
райони с природни ограничения, в 
резултат на прилагането на тези 

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони, най-
отдалечените райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства.
Следва да се приемат преходни режими 
с цел да се улесни постепенното 
спиране на плащанията в районите, 
които повече няма да се считат за 
райони с природни ограничения, в 
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критерии. резултат на прилагането на тези 
критерии.

Or. pt

Изменение 174
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Следва да продължат плащанията за 
горските производители, които 
предоставят услуги по опазване на 
горите във връзка с околната среда и 
климата чрез поемането на ангажименти 
за увеличаване на биологичното 
разнообразие, запазване на горските 
екосистеми с висока стойност, 
подобряване на техния потенциал за 
смекчаване и адаптиране и укрепване на 
защитната стойност на горите по 
отношение ерозията на почвата, 
поддържането на водните ресурси и по 
отношение на природните бедствия. В 
този контекст следва да се обърне 
специално внимание на опазването и
укрепването на генетичните ресурси в 
горските стопанства. Следва да се 
отпуснат плащания за поети 
ангажименти за опазване на горите, 
надхвърлящи приложимите 
задължителни стандарти, установени от 
националното законодателство. С цел 
осигуряване на ефикасно и ефективно 
използване на бюджетните ресурси в 
рамките на ЕЗФРСР, в съответствие с 
член 290 от Договора на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове по отношение на 
видовете действия, които отговарят на 
условията за подпомагане по тази 
мярка.

(35) Следва да продължат плащанията за 
горските производители, които 
предоставят услуги по опазване на 
горите във връзка с околната среда и 
климата чрез поемането на ангажименти 
за съхраняване и увеличаване на 
биологичното разнообразие, запазване 
на горските екосистеми с висока 
стойност, подобряване на техния 
потенциал за смекчаване и адаптиране и 
укрепване на защитната стойност на 
горите по отношение на опазване на 
горските масиви, ерозията на почвата, 
поддържането на водните ресурси и по 
отношение на природните бедствия. В 
този контекст следва да се обърне 
специално внимание на опазването и 
укрепването на генетичните ресурси в 
горските стопанства. Следва да се 
отпуснат плащания за направените 
допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, произтичащи 
от поети ангажименти за опазване на 
горите, надхвърлящи приложимите 
задължителни стандарти, установени от 
националното законодателство.  С цел 
осигуряване на ефикасно и ефективно 
използване на бюджетните ресурси в 
рамките на ЕЗФРСР, в съответствие с 
член 290 от Договора на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове по отношение на 
видовете действия, които отговарят на 
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условията за подпомагане по тази 
мярка.

Or. bg

Изменение 175
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) През програмния период 2007—
2013 г. в рамките на политиката за 
развитие на селските райони помощ 
беше изрично предоставена 
единствено за един вид 
сътрудничество: сътрудничество при 
разработването на нови продукти,
процеси и технологии в сектора на 
селското стопанство и храните, 
както и в сектора на горското 
стопанство. Помощта за този вид 
сътрудничество все още е необходима, 
но следва да се адаптира, за да 
отговори по-добре на изискванията на 
икономиката на знанието. В този 
контекст следва да се предвиди 
възможност за проекти с един 
изпълнител, които да се финансират 
по тази мярка, при условие че
получените резултати ще се 
разпространяват публично, така че 
да се постигне целта за 
разпространение на нови практики, 
процеси и продукти. Освен това вече е 
безспорно, че подпомагането на по-
разнообразен спектър от различни 
видове сътрудничество с по-широк кръг 
от бенефициери, от малки до по-
големи икономически оператори,
може да допринесе за постигането на 
целите на политиката за развитие на 
селските райони като на 

(36) Бъдещето на селското 
стопанство и устойчивото развитие 
на селските райони зависи до голяма 
степен от способността на 
селскостопанските производители 
(по-специалното дребните 
селскостопански производители и 
младите селскостопански 
производители), МСП и мрежите за 
развитие на селските райони да си 
сътрудничат и да работят заедно в 
рамките на съвместни проекти и 
инвестиции за постигането на общи 
блага от полза за всички участници:  
обратно на деструктивната логика за 
„надпревара за достигане на най-
ниски равнища “ на 
конкурентоспособността. Безспорно 
е, че подпомагането на разнообразен
спектър от различни видове 
сътрудничество с широк кръг от 
бенефициери може да допринесе за 
постигането на целите на политиката за 
развитие на селските райони като на 
икономическите оператори в селските 
райони се съдейства за преодоляване на 
икономическите, екологичните и други 
отрицателни последици от 
разпокъсаността. Помощта за малки 
икономически оператори за 
организиране на съвместни работни 
процеси и за споделяне на оборудване и 
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икономическите оператори в селските 
райони се съдейства за преодоляване на 
икономическите, екологичните и други 
отрицателни последици от 
разпокъсаността. Ето защо мерките 
следва да бъдат разширени. Помощта 
за малки икономически оператори за 
организиране на съвместни работни 
процеси и за споделяне на оборудване и 
ресурси следва да подпомогне тяхната
икономическа жизнеспособност
независимо от малкия им мащаб.
Помощта за хоризонтално и вертикално 
сътрудничество сред участниците във 
веригата на доставки, както и за
насърчаване на дейностите на местно 
равнище, следва да стимулира 
икономически обоснованото развитие 
на късите вериги на доставки, местните 
пазари и местните хранителни вериги.
Помощта за колективните подходи към 
екологосъобразните проекти и практики 
следва да спомогне за осигуряването на 
по-осезаеми и по-съгласувани ползи за 
околната среда и климата от онези, 
които могат да се постигнат от 
отделните икономически оператори, 
осъществяващи дейност без съгласуване 
с останалите икономически оператори
(например чрез прилагането на 
практики на по-големи неразпокъсани 
площи земя). Помощта в тези 
разнообразни области следва да се 
предоставя в различни форми.
Клъстерите и мрежите имат особено 
изразена роля в обмена на експертен 
опит, както и в развитието на нов и 
специализиран експертен опит, услуги и 
продукти. Пилотните проекти са важни 
инструменти за изпитване на 
икономическата осъществимост на 
технологиите, техниките и практиките 
при различни условия и за адаптирането 
им, когато е необходимо. Оперативните 
групи са централен елемент на 
Европейското партньорство за иновации
(наричан по-нататък „ЕПИ“) за 
селскостопанска производителност и 

ресурси следва да подпомогне тяхната
устойчивост и успех в икономическо, 
екологическо и социално отношение
независимо от малкия им мащаб.
Помощта за хоризонтално и вертикално 
сътрудничество сред участниците във 
веригата на доставки, както и за 
насърчаване на дейностите на местно 
равнище, следва да стимулира 
икономически обоснованото развитие 
на късите вериги на доставки, местните 
пазари и местните хранителни вериги.
Помощта за колективните подходи към 
екологосъобразните проекти и практики 
следва да спомогне за осигуряването на 
по-осезаеми и по-съгласувани ползи за 
околната среда и климата от онези, 
които могат да се постигнат от 
отделните икономически оператори, 
осъществяващи дейност без съгласуване 
с останалите икономически оператори
(например чрез прилагането на 
практики на по-големи неразпокъсани 
площи земя). В тази връзка мерките 
следва да се разширяват и насърчават 
посредством ниво на съфинансиране в 
размер на 80%. Помощта в тези 
разнообразни области следва да се 
предоставя в различни форми.
Клъстерите и мрежите имат особено 
изразена роля в обмена на експертен 
опит, както и в развитието на нов и 
специализиран експертен опит, услуги и 
продукти. Пилотните проекти са важни 
инструменти за изпитване на 
икономическата осъществимост на 
технологиите, техниките и практиките 
при различни условия и за адаптирането 
им, когато е необходимо. Оперативните 
групи са централен елемент на 
Европейското партньорство за иновации
(наричан по-нататък „ЕПИ“) за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Друг важен инструмент 
представляват стратегиите за местно 
развитие, които се прилагат извън 
действията за местно развитие в 
рамките на LEADER — между 
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устойчивост. Друг важен инструмент 
представляват стратегиите за местно 
развитие, които се прилагат извън 
действията за местно развитие в 
рамките на LEADER — между 
операторите от публичния и частния 
сектор от селските и градските райони.
За разлика от партньорствата в рамките 
на подхода LEADER, такива 
партньорства и стратегии могат да се 
ограничават до един сектор и/или до 
относително специфични цели на 
развитието, включително посочените 
по-горе. Междубраншовите 
организации също следва да имат право 
на подпомагане по тази мярка.
Подпомагането следва да бъде 
ограничено до седем години, освен за 
съвместни дейности по опазване на 
околната среда и климата в надлежно 
обосновани случаи.

операторите от публичния и частния 
сектор от селските и градските райони.
За разлика от партньорствата в рамките 
на подхода LEADER, такива 
партньорства и стратегии могат да се 
ограничават до един сектор и/или до 
относително специфични цели на 
развитието, включително посочените 
по-горе. Междубраншовите 
организации също следва да имат право 
на подпомагане по тази мярка.
Подпомагането следва да бъде 
ограничено до седем години, освен за 
съвместни дейности по опазване на 
околната среда и климата в надлежно 
обосновани случаи.

Or. en

Изменение 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Понастоящем 
селскостопанските производители са 
изложени на нарастващи 
икономически и екологични рискове 
вследствие на изменението на 
климата и повишената 
нестабилност на цените. В този 
контекст ефективното управление 
на рисковете е все по-важно за 
селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде 
установена мярка за управление на 
риска за подпомагане на 
селскостопанските производители 

заличава се
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при справянето с най-
разпространените рискове, с които 
те се сблъскват. Следователно тази 
мярка следва да помага на 
селскостопанските производители да 
покриват плащането на премиите за 
застраховане на реколтата, на 
животните и на растенията, 
създаването на взаимоспомагателни 
фондове, както и обезщетението, 
изплащано от такива фондове на
селскостопанските производители за 
претърпените загуби в резултат на 
появата на болести по животните 
или по растенията или на екологични 
катастрофи. Освен това тя трябва 
да обхваща инструмент за 
стабилизиране на доходите под 
формата на взаимоспомагателен 
фонд за подпомагане на 
селскостопански производители, 
изправени пред сериозен спад в 
техните доходи. С оглед гарантиране 
на еднакво третиране на 
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
спазване на международните 
задължения на Съюза следва да се 
предвидят специални условия за 
предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на минималния 
и максималния срок на търговските 
заеми за взаимоспомагателни 
фондове.

Or. en

Изменение 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Понастоящем 
селскостопанските производители са 
изложени на нарастващи 
икономически и екологични рискове 
вследствие на изменението на 
климата и повишената 
нестабилност на цените. В този 
контекст ефективното управление 
на рисковете е все по-важно за 
селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде 
установена мярка за управление на 
риска за подпомагане на 
селскостопанските производители 
при справянето с най-
разпространените рискове, с които 
те се сблъскват. Следователно тази 
мярка следва да помага на 
селскостопанските производители да 
покриват плащането на премиите за 
застраховане на реколтата, на 
животните и на растенията, 
създаването на взаимоспомагателни 
фондове, както и обезщетението, 
изплащано от такива фондове на 
селскостопанските производители за 
претърпените загуби в резултат на 
появата на болести по животните или 
по растенията или на екологични 
катастрофи. Освен това тя трябва да 
обхваща инструмент за 
стабилизиране на доходите под 
формата на взаимоспомагателен 
фонд за подпомагане на 
селскостопански производители, 
изправени пред сериозен спад в 
техните доходи. С оглед гарантиране 
на еднакво третиране на 
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
спазване на международните 

заличава се
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задължения на Съюза следва да се 
предвидят специални условия за 
предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във
връзка с определянето на минималния 
и максималния срок на търговските 
заеми за взаимоспомагателни 
фондове.

Or. pt

Изменение 178
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Понастоящем 
селскостопанските производители са 
изложени на нарастващи 
икономически и екологични рискове 
вследствие на изменението на 
климата и повишената 
нестабилност на цените. В този 
контекст ефективното управление 
на рисковете е все по-важно за 
селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде 
установена мярка за управление на 
риска за подпомагане на 
селскостопанските производители 
при справянето с най-
разпространените рискове, с които 
те се сблъскват. Следователно тази 
мярка следва да помага на 
селскостопанските производители да 
покриват плащането на премиите за 
застраховане на реколтата, на 
животните и на растенията, 

заличава се
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създаването на взаимоспомагателни 
фондове, както и обезщетението, 
изплащано от такива фондове на 
селскостопанските производители за 
претърпените загуби в резултат на 
появата на болести по животните 
или по растенията или на екологични 
катастрофи. Освен това тя трябва 
да обхваща инструмент за 
стабилизиране на доходите под 
формата на взаимоспомагателен 
фонд за подпомагане на 
селскостопански производители, 
изправени пред сериозен спад в 
техните доходи. С оглед гарантиране 
на еднакво третиране на 
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
спазване на международните 
задължения на Съюза следва да се 
предвидят специални условия за 
предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на минималния 
и максималния срок на търговските 
заеми за взаимоспомагателни 
фондове.

Or. it

Изменение 179
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Понастоящем (37) Държавите членки следва да
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селскостопанските производители са 
изложени на нарастващи 
икономически и екологични рискове 
вследствие на изменението на 
климата и повишената 
нестабилност на цените. В този 
контекст ефективното управление 
на рисковете е все по-важно за 
селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде 
установена мярка за управление на
риска за подпомагане на
селскостопанските производители при 
справянето с най-разпространените 
рискове, с които те се сблъскват. 
Следователно тази мярка следва да 
помага на селскостопанските 
производители да покриват 
плащането на премиите за 
застраховане на реколтата, на 
животните и на растенията, 
създаването на взаимоспомагателни 
фондове, както и обезщетението, 
изплащано от такива фондове на 
селскостопанските производители за 
претърпените загуби в резултат на
появата на болести по животните или по 
растенията или на екологични 
катастрофи. Освен това тя трябва да 
обхваща инструмент за 
стабилизиране на доходите под 
формата на взаимоспомагателен 
фонд за подпомагане на 
селскостопански производители, 
изправени пред сериозен спад в 
техните доходи. С оглед гарантиране 
на еднакво третиране на
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
спазване на международните 
задължения на Съюза следва да се
предвидят специални условия за 
предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора 

могат да подкрепят разходите за 
създаване и текущите разходи на
взаимоспомагателните фондове за 
защита на селскостопанските 
производители от въздействието на 
появата на болести по животните или по 
растенията и на екологични катастрофи.
В никакъв случай обаче не следва да се 
използват обществени средства за 
субсидиране на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители: обществените 
средства е по-добре да се използват за 
предпазни мерки, на първо място за 
предотвратяване на катастрофи. От 
друга страна, компенсации ще се 
предоставят единствено на 
селскостопанските производители, 
които са взели необходимите 
предпазни мерки във връзка с появата 
на болести по животните и 
растенията, опазването на околната 
среда и събития, свързани с 
изменението на климата. Всички 
други инструменти относно 
управлението на риска попада в 
обхвата на единната ООП. 
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на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на минималния 
и максималния срок на търговските 
заеми за взаимоспомагателни 
фондове.

Or. en

Изменение 180
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Понастоящем селскостопанските 
производители са изложени на 
нарастващи икономически и екологични 
рискове вследствие на изменението на 
климата и повишената нестабилност на 
цените. В този контекст ефективното 
управление на рисковете е все по-важно 
за селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде 
установена мярка за управление на 
риска за подпомагане на
селскостопанските производители при 
справянето с най-разпространените 
рискове, с които те се сблъскват. 
Следователно тази мярка следва да 
помага на селскостопанските 
производители да покриват плащането 
на премиите за застраховане на 
реколтата, на животните и на 
растенията, създаването на 
взаимоспомагателни фондове, както и 
обезщетението, изплащано от такива 
фондове на селскостопанските 
производители за претърпените загуби в 
резултат на появата на болести по 
животните или по растенията или на 
екологични катастрофи. Освен това тя 
трябва да обхваща инструмент за 
стабилизиране на доходите под формата 

(37) Понастоящем селскостопанските 
производители са изложени на 
нарастващи икономически и екологични 
рискове вследствие на изменението на 
климата и повишената нестабилност на 
цените. В този контекст ефективното 
управление на рисковете е все по-важно 
за селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде 
установена мярка за управление на 
риска за подпомагане на 
селскостопанските производители при 
справянето с най-разпространените 
рискове, с които те се сблъскват. 
Следователно тази мярка следва да 
помага на селскостопанските 
производители да покриват плащането 
на премиите за застраховане на 
реколтата, на животните и на 
растенията, създаването на 
взаимоспомагателни фондове, както и 
обезщетението, изплащано от такива 
фондове на селскостопанските 
производители за претърпените загуби в 
резултат на появата на болести по 
животните или по растенията, на 
неблагоприятни климатични явления
или на екологични катастрофи. Освен 
това тя трябва да обхваща инструмент 
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на взаимоспомагателен фонд за 
подпомагане на селскостопански 
производители, изправени пред 
сериозен спад в техните доходи. С оглед 
гарантиране на еднакво третиране на 
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
спазване на международните 
задължения на Съюза следва да се 
предвидят специални условия за 
предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на минималния и 
максималния срок на търговските заеми 
за взаимоспомагателни фондове.

за стабилизиране на доходите под 
формата на взаимоспомагателен фонд 
или помощта за покриване на 
разходите за застрахователната 
полица, взета от 
взаимоспомагателния фонд, за 
подпомагане на селскостопански 
производители, изправени пред 
сериозен спад в техните доходи. С оглед 
гарантиране на еднакво третиране на 
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
спазване на международните 
задължения на Съюза следва да се 
предвидят специални условия за 
предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на минималния и 
максималния срок на търговските заеми 
за взаимоспомагателни фондове.

Or. it

Изменение 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Понастоящем селскостопанските 
производители са изложени на 
нарастващи икономически и екологични 
рискове вследствие на изменението на 
климата и повишената нестабилност на 
цените. В този контекст ефективното 
управление на рисковете е все по-важно 

(37) Понастоящем селскостопанските 
производители са изложени на 
нарастващи икономически и екологични 
рискове вследствие на изменението на 
климата и повишената нестабилност на 
цените. В този контекст ефективното 
управление на рисковете е все по-важно 
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за селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде 
установена мярка за управление на 
риска за подпомагане на 
селскостопанските производители при 
справянето с най-разпространените 
рискове, с които те се сблъскват. 
Следователно тази мярка следва да 
помага на селскостопанските 
производители да покриват плащането 
на премиите за застраховане на 
реколтата, на животните и на 
растенията, създаването на 
взаимоспомагателни фондове, както и 
обезщетението, изплащано от такива 
фондове на селскостопанските 
производители за претърпените загуби в 
резултат на появата на болести по 
животните или по растенията или на 
екологични катастрофи. Освен това тя 
трябва да обхваща инструмент за 
стабилизиране на доходите под формата 
на взаимоспомагателен фонд за 
подпомагане на селскостопански 
производители, изправени пред 
сериозен спад в техните доходи. С оглед 
гарантиране на еднакво третиране на 
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
спазване на международните 
задължения на Съюза следва да се 
предвидят специални условия за 
предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на минималния и 
максималния срок на търговските заеми 
за взаимоспомагателни фондове.

за селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде 
установена мярка за управление на 
риска за подпомагане на 
селскостопанските производители при 
справянето с най-разпространените 
рискове, с които те се сблъскват. 
Следователно тази мярка следва да 
помага на селскостопанските 
производители да покриват плащането 
на премиите за застраховане на 
реколтата, на животните и на 
растенията, създаването на 
взаимоспомагателни фондове, както и 
обезщетението, изплащано от такива 
фондове на селскостопанските 
производители за претърпените загуби в 
резултат на появата на болести по 
животните или по растенията, на 
неблагоприятни климатични явления
или на екологични катастрофи. Освен 
това тя трябва да обхваща инструмент 
за стабилизиране на доходите под 
формата на взаимоспомагателен фонд за 
подпомагане на селскостопански 
производители, изправени пред 
сериозен спад в техните доходи. С оглед 
гарантиране на еднакво третиране на 
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
спазване на международните 
задължения на Съюза следва да се 
предвидят специални условия за 
предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на минималния и 
максималния срок на търговските заеми 
за взаимоспомагателни фондове.

Or. it
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Изменение 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Понастоящем селскостопанските 
производители са изложени на 
нарастващи икономически и екологични 
рискове вследствие на изменението на 
климата и повишената нестабилност на 
цените. В този контекст ефективното 
управление на рисковете е все по-важно 
за селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде 
установена мярка за управление на 
риска за подпомагане на 
селскостопанските производители при 
справянето с най-разпространените 
рискове, с които те се сблъскват. 
Следователно тази мярка следва да 
помага на селскостопанските 
производители да покриват плащането 
на премиите за застраховане на 
реколтата, на животните и на 
растенията, създаването на 
взаимоспомагателни фондове, както и 
обезщетението, изплащано от такива 
фондове на селскостопанските 
производители за претърпените загуби в 
резултат на появата на болести по 
животните или по растенията или на 
екологични катастрофи. Освен това тя 
трябва да обхваща инструмент за 
стабилизиране на доходите под формата 
на взаимоспомагателен фонд за 
подпомагане на селскостопански 
производители, изправени пред 
сериозен спад в техните доходи. С оглед 
гарантиране на еднакво третиране на 
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
спазване на международните 
задължения на Съюза следва да се 
предвидят специални условия за 

(37) Понастоящем селскостопанските 
производители са изложени на 
нарастващи икономически и екологични 
рискове вследствие на изменението на 
климата и повишената нестабилност на 
цените. В този контекст ефективното 
управление на рисковете е все по-важно 
за селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде
установена мярка за управление на 
риска за подпомагане на 
селскостопанските производители при 
справянето с най-разпространените 
рискове, с които те се сблъскват. 
Следователно тази мярка следва да 
помага на селскостопанските 
производители или на групи 
селскостопански производители да 
покриват плащането на премиите за 
застраховане на реколтата, на 
животните и на растенията, създаването 
на взаимоспомагателни фондове, както 
и обезщетението, изплащано от такива 
фондове на селскостопанските 
производители за претърпените загуби в 
резултат на появата на болести по 
животните или по растенията, на 
неблагоприятни климатични явления
или на екологични катастрофи. Освен 
това тя трябва да обхваща инструмент 
за стабилизиране на доходите под 
формата на взаимоспомагателен фонд 
или застрахователен договор за 
подпомагане на селскостопански 
производители, изправени пред 
сериозен спад в техните доходи. С оглед 
гарантиране на еднакво третиране на 
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
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предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на минималния и 
максималния срок на търговските заеми 
за взаимоспомагателни фондове.

спазване на международните 
задължения на Съюза следва да се 
предвидят специални условия за 
предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на минималния и 
максималния срок на търговските заеми 
за взаимоспомагателни фондове.

Or. en

Изменение 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Основната заплаха за 
възобновяемите природни ресурси в 
селските райони на 
Средиземноморието е рискът от 
горски пожари. Поради това 
подходящото развитие на селските 
райони в тези области следва да 
включва мерки за мониторинг и 
превенция, включително усилия за 
уведомяване и повишаване на 
осведомеността сред местното 
население и сред лицата, които 
посещават тези области по различни 
поводи.

Or. es

Изменение 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins
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Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Подходът за местно развитие 
LEADER с течение на годините доказа 
своята полезност за насърчаване на 
развитието на селските райони, като 
отчита в пълна степен нуждите от 
ендогенно развитие на селските райони 
в различни сектори чрез своя подход 
„отдолу нагоре“. Ето защо LEADER 
трябва да продължи да се използва в 
бъдеще и прилагането му трябва да 
остане задължително за всички 
програми за развитие на селските 
райони.

(38) Подходът за местно развитие 
LEADER с течение на годините доказа 
своята полезност за насърчаване на 
развитието на селските райони, като 
отчита в пълна степен нуждите от 
ендогенно развитие на селските райони 
в различни сектори чрез своя подход 
„отдолу нагоре“. Ето защо LEADER 
трябва да продължи да се използва в 
бъдеще и прилагането му трябва да 
остане задължително за всички 
програми за развитие на селските 
райони. Добавената стойност на 
подхода Leader не се ограничава до 
предприетите проекти и 
физическите резултати, но също 
така възходящият подход на 
независима местна група за действие 
може да произведе значителна 
добавена стойност, като например 
„изграждане на капацитет” и 
„оправомощаване на местната 
общност”, което не се постига, 
когато в процеса на вземане на 
решения преобладават местните 
органи на властта.  1

__________________
1 установено от Специален доклад № 5 
от 2010 г. на Европейската сметна 
палата относно прилагането на 
подхода Leader за развитието на 
селските райони.

Or. en

Изменение 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 40
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Помощта от ЕЗФРСР за местното 
развитие в рамките на LEADER следва 
да обхваща всички аспекти на 
изготвянето и прилагането на 
стратегиите за местно развитие и 
функционирането на местните групи за 
действие, както и сътрудничеството 
между териториите и групите, които 
осъществяват местното развитие 
„отдолу нагоре“, движено от общността. 
С оглед да се създаде възможност за 
партньорите в селските райони, които 
все още не прилагат LEADER, да 
изпробват и да се подготвят за 
формулирането и осъществяването на 
стратегия за местно развитие, следва да 
се финансира и „стартов пакет в 
рамките на LEADER“. С цел 
осигуряване на ефикасно и ефективно 
използване на бюджетните ресурси в 
рамките на ЕЗФРСР, в съответствие с 
член 290 от Договора на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове по отношение на 
подробното определяне на допустимите 
разходи за възстановяване за местните 
групи за действие.

(40) Помощта от ЕЗФРСР за местното 
развитие в рамките на LEADER следва 
да обхваща всички аспекти на 
изготвянето и прилагането на 
стратегиите за местно развитие и 
функционирането на местните групи за 
действие, в които вземането на 
решения се извършва от общността и 
в партньорство със съответните 
участници, както и сътрудничеството 
между териториите и групите, които 
осъществяват местното развитие 
„отдолу нагоре“, движено от общността. 
С оглед да се създаде възможност за 
партньорите в селските райони, които 
все още не прилагат LEADER, да 
изпробват и да се подготвят за 
формулирането и осъществяването на 
стратегия за местно развитие, следва да 
се финансира и „стартов пакет в 
рамките на LEADER“. С цел 
осигуряване на ефикасно и ефективно 
използване на бюджетните ресурси в 
рамките на ЕЗФРСР и прилагане на 
подхода LEADER, в съответствие с член 
290 от Договора на Комисията следва да 
се делегира правомощието да приема 
актове по отношение на подробното 
определяне на допустимите разходи за 
възстановяване за местните групи за 
действие и за целите на приемане на 
правила за гарантиране, че 
държавите членки прилагат изцяло 
подхода, движен от общността.

Or. en

Изменение 186
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Съображение 41
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Инвестициите са общи за много от 
мерките за развитие на селските райони 
в обхвата на настоящия регламент и 
могат да се отнасят до действия от 
много разнообразно естество. С оглед да 
се осигури яснота при изпълнението на 
тези действия следва да бъдат 
установени някои единни правила за 
всички инвестиции. Тези единни 
правила следва да определят видовете 
разходи, които могат да се разглеждат 
като инвестиционни разходи, и да 
гарантират, че подпомагане получават 
само такива инвестиции, които водят до 
създаване на нова стойност в селското 
стопанство. С оглед да се вземат 
предвид специфичните особености, 
свързани с определени видове 
инвестиции като закупуването на 
употребявано оборудване и инвестиции 
за обикновена подмяна, като 
същевременно се гарантира ефикасното 
използване на средствата от ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на условията, при 
които някои видове инвестиции могат 
да се считат за допустими разходи. За да 
се улесни изпълнението на 
инвестиционни проекти държавите-
членки следва да разполагат с 
възможност за авансови плащания. С 
оглед да се обезпечи ефективността, 
безпристрастността и устойчивото 
влияние на помощта от ЕЗФРСР следва 
да бъдат установени правила, които да 
гарантират, че инвестициите във връзка 
с действията са устойчиви и че помощта 
от ЕЗФРСР не се използва за 
нарушаване на конкуренцията.

(41) Инвестициите са общи за много от 
мерките за развитие на селските райони 
в обхвата на настоящия регламент и 
могат да се отнасят до действия от 
много разнообразно естество. С оглед да 
се осигури яснота при изпълнението на 
тези действия следва да бъдат 
установени някои единни правила за 
всички инвестиции. Тези единни 
правила следва да определят видовете 
разходи, които могат да се разглеждат 
като инвестиционни разходи, и да 
гарантират, че подпомагане получават 
само такива инвестиции, които водят до 
създаване на нова стойност в селското 
стопанство. В случай на напояване на 
площи за допустими разходи се 
считат нови инвестиции, 
включително за модернизирането на 
съществуващи системи за 
подобряване на ефикасността на 
потреблението на вода, при условие 
че те гарантират устойчивост на 
ресурсите, предотвратяват 
влошаването на състоянието на 
водната среда и гарантират, че 
съответните водни обекти 
съхраняват добро екологично 
състояние. С оглед да се вземат 
предвид специфичните особености, 
свързани с определени видове 
инвестиции като закупуването на 
употребявано оборудване и инвестиции 
за обикновена подмяна, като 
същевременно се гарантира ефикасното 
използване на средствата от ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на условията, при 
които някои видове инвестиции могат 
да се считат за допустими разходи. За да 
се улесни изпълнението на 
инвестиционни проекти държавите-
членки следва да разполагат с 
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възможност за авансови плащания. С 
оглед да се обезпечи ефективността, 
безпристрастността и устойчивото 
влияние на помощта от ЕЗФРСР следва 
да бъдат установени правила, които да 
гарантират, че инвестициите във връзка 
с действията са устойчиви и че помощта 
от ЕЗФРСР не се използва за 
нарушаване на конкуренцията.

Or. fr

Изменение 187
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) С цел да се гарантира, че 
финансовите ресурси за развитие на 
селските райони се използват по 
възможно най-добрия начин и че 
мерките в програмите за развитие на 
селските райони се насочват в 
съответствие с приоритетите на Съюза 
за развитие на селските райони, но 
същевременно да се гарантира и 
еднакво третиране на кандидатите, 
държавите-членки следва да определят 
критерии за подбор на проектите. 
Изключение от това правило се допуска 
единствено за тези мерки, при които 
помощта се изразява в плащания за 
предоставяне на агроекологични услуги 
или услуги за хуманно отношение към 
животните. Принципът на 
пропорционалност следва да се вземе 
предвид при прилагането на критерии за 
подбор по отношение на малките 
субсидии.

(44) С цел да се гарантира, че 
финансовите ресурси за развитие на 
селските райони се използват по 
възможно най-добрия начин и че 
мерките в програмите за развитие на 
селските райони се насочват в 
съответствие с приоритетите на Съюза 
за развитие на селските райони, но 
същевременно да се гарантира и 
еднакво третиране на кандидатите, 
държавите-членки следва да определят 
критерии за подбор на проектите. 
Изключение от това правило се допуска 
единствено за тези мерки, при които 
помощта се изразява в плащания за 
предоставяне на агроекологични услуги 
или услуги за хуманно отношение към 
животните. Принципът на 
пропорционалност следва да се вземе 
предвид при прилагането на критерии за 
подбор по отношение на малките 
субсидии и следва да бъдат извършени 
оценки на приноса на инициативите 
за насърчаването на еднаквите 
възможности за жените в селските 
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райони.

Or. es

Изменение 188
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) С оглед да се способства за 
постигането на целите на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се изгради мрежа 
в рамките на ЕПИ за свързване на 
оперативните групи, консултантските 
услуги и изследователите, участващи в 
изпълнението на дейности, насочени 
към иновациите в селското стопанство. 
Тя следва да се финансира като част от 
техническата помощ на равнището на 
ЕС.

(47) С оглед да се способства за 
постигането на целите на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се изгради мрежа 
в рамките на ЕПИ за свързване на
оперативните групи, консултантските 
услуги, НПО, както и изследователите, 
участващи в изпълнението на дейности, 
насочени към иновациите в селското 
стопанство. Тя следва да се финансира 
като част от техническата помощ на 
равнището на ЕС.

Or. en

Изменение 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) С оглед да се способства за 
постигането на целите на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се изгради мрежа 
в рамките на ЕПИ за свързване на 
оперативните групи, консултантските 
услуги и изследователите, участващи в 
изпълнението на дейности, насочени 
към иновациите в селското стопанство. 

(47) С оглед да се способства за 
постигането на целите на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се изгради мрежа 
в рамките на ЕПИ за свързване на 
оперативните групи, консултантските 
услуги, НПО, както и изследователите, 
участващи в изпълнението на дейности, 
насочени към иновациите в селското 
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Тя следва да се финансира като част от 
техническата помощ на равнището на 
ЕС.

стопанство. Тя следва да се финансира 
като част от техническата помощ на 
равнището на ЕС.

Or. en

Обосновка

Изключително важно за успеха на тези европейски партньорства за иновации е 
неправителствените организации да разполагат с равен достъп до мрежата и 
еднакъв принос за нея. Следователно няма причина те да не бъдат упоменати 
недвусмислено в текста още сега.

Изменение 190
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) През програмния период 2007—
2013 г. в рамките на Европейската 
мрежа за развитие на селските райони 
функционираше мрежа от експерти за 
извършване на оценки. За да се отчетат 
специфичните нужди на оценяването, 
следва да бъде създадена Европейска 
мрежа за оценка на развитието на 
селските райони за програмния период 
2014—2020 г. с цел да обедини всички 
участници в дейностите по оценяване за 
улесняване на обмена на експертен опит 
в тази област. Тя следва да се финансира 
като част от техническата помощ.

(48) През програмния период 2007—
2013 г. в рамките на Европейската 
мрежа за развитие на селските райони 
функционираше мрежа от експерти за 
извършване на оценки. За да се отчетат 
специфичните нужди на оценяването, 
следва да бъде създадена Европейска 
мрежа за оценка на развитието на 
селските райони за програмния период 
2014—2020 г. с цел да обедини всички
участници в дейностите по оценяване за 
улесняване на обмена на експертен опит 
в тази област. Мрежата следва да 
обръща особено внимание на напредък 
във връзка с достъпа на жените до 
съсобственост в съответните 
стопанства, програми за подпомагане 
на предприемачеството и редица 
инициативи, посветени на 
насърчаването на еднакви 
възможности за мъже и жени в 
селските райони. Тя следва да се 
финансира като част от техническата 
помощ.
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Or. es

Изменение 191
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) ЕЗФРСР следва да покаже, че 
Съюзът признава способността на 
подходите за местно развитие и на 
транснационалното измерение да се 
стимулират взаимно, особено когато 
се прилага новаторски дух. Фондът 
следва да направи това чрез 
присъждането на награди на 
ограничен брой проекти, които са 
показателен пример за тези 
характеристики. Наградите следва да 
допълват други източници на 
финансиране, достъпни в рамките на 
политиката за развитие на селските 
райони, като отдават признание на 
всеки подходящ водещ проект, 
независимо дали този проект е бил 
финансиран и по програма за развитие 
на селските райони.

заличава се

Or. en

Изменение 192
Diane Dodds

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) ЕЗФРСР следва да покаже, че 
Съюзът признава способността на 
подходите за местно развитие и на 
транснационалното измерение да се 

заличава се
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стимулират взаимно, особено когато 
се прилага новаторски дух. Фондът 
следва да направи това чрез 
присъждането на награди на 
ограничен брой проекти, които са 
показателен пример за тези 
характеристики. Наградите следва да 
допълват други източници на 
финансиране, достъпни в рамките на 
политиката за развитие на селските 
райони, като отдават признание на 
всеки подходящ водещ проект, 
независимо дали този проект е бил 
финансиран и по програма за развитие 
на селските райони.

Or. en

Изменение 193
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) В програмите за развитие на 
селските райони следва да се 
предвиждат иновативни действия, 
насърчаващи продуктивен 
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите по ефективен начин, с 
подпомагането на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. ЕПИ следва да е насочено 
към насърчаване на едно по-бързо и по-
широкообхватно прилагане на 
иновативните решения в практиката. 
ЕПИ следва да създава добавена 
стойност чрез подобряване на 
усвояването и ефективността на 
инструментите, свързани с иновациите, 
и чрез повишаване на взаимодействията 
между тях. ЕПИ следва да попълва 
празнините чрез по-успешното 

(51) В програмите за развитие на 
селските райони следва да се 
предвиждат иновативни действия, 
насърчаващи продуктивен 
селскостопански сектор, 
агроекологичен и с ниски емисии на 
въглероден диоксид, който използва 
ресурсите по ефективен начин, с 
подпомагането на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, включително 
социалното новаторство и напредък. 
ЕПИ следва да е насочено към 
насърчаване на едно по-бързо, 
справедливо, достъпно и по-
широкообхватно прилагане на 
иновативните решения в практиката. 
ЕПИ следва да създава добавена 
стойност чрез подобряване на 
усвояването, еднаквия достъп и 
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свързване на научните изследвания и 
практиката в областта на селското 
стопанство.

ефективността на инструментите, 
свързани с иновациите (включително 
агроекологичното и социалното 
новаторство), и чрез повишаване на 
взаимодействията между тях. ЕПИ 
следва да попълва празнините чрез по-
успешното свързване на научните 
изследвания и практиката в областта на 
селското стопанство, за да задоволява 
исканията на гражданите за 
безопасна, здравословна и хранителна 
храна, както и за по-широките 
аспекти на развитието на селските 
райони, като например жилища, 
инфраструктура и услуги в селските 
райони. Акцент следва да бъде 
поставен върху агроекологичните и 
отличаващите се с ниско 
потребление на ресурси практики, 
научни изследвания, движени от 
селскостопанските производители, и 
новаторство и социално новаторство 
в селските райони.

Or. en

Изменение 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) В програмите за развитие на 
селските райони следва да се 
предвиждат иновативни действия, 
насърчаващи продуктивен 
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите по ефективен начин, с 
подпомагането на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. ЕПИ следва да е насочено 
към насърчаване на едно по-бързо и по-
широкообхватно прилагане на 

(51) В програмите за развитие на 
селските райони следва да се 
предвиждат иновативни действия, 
насърчаващи продуктивен и устойчив
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите по ефективен начин, с 
подпомагането на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. ЕПИ следва да е насочено 
към насърчаване на едно по-бързо и по-
широкообхватно прилагане на 
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иновативните решения в практиката. 
ЕПИ следва да създава добавена 
стойност чрез подобряване на 
усвояването и ефективността на 
инструментите, свързани с иновациите, 
и чрез повишаване на взаимодействията 
между тях. ЕПИ следва да попълва 
празнините чрез по-успешното 
свързване на научните изследвания и 
практиката в областта на селското 
стопанство.

иновативните решения в практиката. 
ЕПИ следва да създава добавена 
стойност чрез подобряване на 
усвояването и ефективността на 
инструментите, свързани с иновациите, 
и чрез повишаване на взаимодействията 
между тях. ЕПИ следва да попълва 
празнините чрез по-успешното 
свързване на научните изследвания и 
практиката в областта на селското 
стопанство и трябва да насърчава 
интензивно по отношение на 
познанията земеделие.

Or. en

Изменение 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) В програмите за развитие на 
селските райони следва да се 
предвиждат иновативни действия, 
насърчаващи продуктивен
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите по ефективен начин, с 
подпомагането на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. ЕПИ следва да е насочено 
към насърчаване на едно по-бързо и по-
широкообхватно прилагане на 
иновативните решения в практиката. 
ЕПИ следва да създава добавена 
стойност чрез подобряване на 
усвояването и ефективността на 
инструментите, свързани с иновациите, 
и чрез повишаване на взаимодействията 
между тях. ЕПИ следва да попълва 
празнините чрез по-успешното 
свързване на научните изследвания и 
практиката в областта на селското 

(51) В програмите за развитие на 
селските райони следва да се 
предвиждат иновативни действия, 
насърчаващи продуктивен 
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите по ефективен начин, с 
подпомагането на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. ЕПИ следва да е насочено 
към насърчаване на едно по-бързо и по-
широкообхватно прилагане на 
иновативните решения в практиката. 
ЕПИ следва да създава добавена 
стойност чрез подобряване на 
усвояването и ефективността на 
инструментите, свързани с иновациите, 
и чрез повишаване на взаимодействията 
между тях. ЕПИ следва да попълва 
празнините чрез по-успешното 
свързване на научните изследвания и 
практиката в областта на селското 
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стопанство. стопанство, като улеснява диалога.

Or. en

Изменение 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Изпълнението на иновативни 
проекти в контекста на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се предприема от 
оперативни групи, които обединяват 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти, 
предприятия и други участници, 
заинтересовани от иновациите в 
селскостопанския сектор. Резултатите 
от такива проекти следва да бъдат 
разпространявани публично с оглед да 
се гарантира, че те са от ползва на 
сектора като цяло.

(52) Изпълнението на иновативни 
проекти в контекста на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се предприема от 
оперативни групи, които обединяват 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти, НПО,
предприятия и други участници, 
заинтересовани от иновациите в 
селскостопанския сектор. Резултатите 
от такива проекти следва да бъдат 
разпространявани публично с оглед да 
се гарантира, че те са от ползва на 
сектора като цяло.

Or. en

Обосновка

Един от ключовите елементи в Регламента за развитие на селските райони са 
иновациите. Определението на Световната банка за иновационна система е мрежа 
от организации, предприятия и физически лица, които са съсредоточени върху 
въвеждането в икономическа употреба на нови продукти, нови процеси и нови форми 
на организация заедно с институции и политики, които засягат тяхното поведение и 
представяне. Важно е да се подчертае ролята на НПО, тъй като те са един от 
участниците, които могат да помогнат на земеделските производители да засилят 
своята позиция на пазара в бъдеще.

Изменение 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Следва да се изготви разпоредба за 
определяне на общата сума на помощта 
от Съюза за развитие на селските 
райони по настоящия регламент за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г., годишната разбивка 
на тази сума и минималната сума, която 
следва да бъде насочена към по-слабо 
развитите райони в съответствие с 
Многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. и 
Междуинституционалното 
споразумение относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление за същия период. Наличните 
отпуснати суми следва да се индексират 
на базата на фиксиран курс за целите на 
програмирането им. .

(53) Следва да се изготви разпоредба за 
определяне на общата сума на помощта 
от Съюза за развитие на селските 
райони по настоящия регламент за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г., годишната разбивка 
на тази сума и минималната сума, която 
следва да бъде насочена към по-слабо 
развитите райони и преходните 
райони, които са подкрепяни по цел 
„Сближаване” и чийто БВП на глава 
от населението е над 75 % от средния 
БВП за ЕС—27, в съответствие с 
Многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. и 
Междуинституционалното 
споразумение относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление за същия период. Наличните 
отпуснати суми следва да се индексират 
на базата на фиксиран курс за целите на 
програмирането им.

Or. de

Изменение 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53a) Годишна разбивка по държави 
членки следва да бъде установена чрез 
коригиране на равнището на подкрепа 
от страна на Съюза за развитие на 
селските райони, така че да бъде 
постигнато постепенно 
отдалечаване от тази тенденция. 
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Държавите членки, в които 
равнището на подпомагане за хектар, 
получено за развитие на селските 
райони, е под 90% от средната 
стойност, следва да изравнят една 
трета от разликата между 
настоящото равнище и това 
равнище. Корекцията следва да бъде 
финансирана пропорционално от 
всички държави членки с равнище на 
помощ за хектар над средната 
стойност за Съюза. Обаче за да се 
избегне твърде значително 
намаляване на техните съответни
пакети, вноските от страна на тези 
държави членки не следва да 
надвишават X% от техния 
първоначален пакет.

Or. fr

Изменение 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С оглед да се улесни управлението 
на средствата от ЕЗФРСР, следва да се 
определи единен размер на участието на 
ЕЗФРСР за програмирането за развитие 
на селските райони, свързан с 
публичните разходи в държавите-
членки. С оглед да се отчете 
специфичната важност или естество на 
някои видове дейности за тях следва да 
бъдат определени специфични размери 
на участието. С оглед да се намалят 
специфичните ограничения в резултат 
на степента на развитие, отдалечеността 
или изолираността, за по-слабо 
развитите райони, най-отдалечените 
райони по Договора и малките острови в 
Егейско море следва да се определя 

(54) С оглед да се улесни управлението 
на средствата от ЕЗФРСР, следва да се 
определи единен размер на участието на 
ЕЗФРСР за програмирането за развитие 
на селските райони, свързан с 
публичните разходи в държавите-
членки. С оглед да се отчете 
специфичната важност или естество на 
някои видове дейности за тях следва да 
бъдат определени специфични размери 
на участието. С оглед да се намалят 
специфичните ограничения в резултат 
на степента на развитие, отдалечеността 
или изолираността, за по-слабо 
развитите райони, преходните райони, 
които са подкрепяни по цел 
„Сближаване” и чийто БВП на глава 
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подходящ размер на участието на 
ЕЗФРСР.

от населението е над 75 % от средния 
БВП за ЕС—27, най-отдалечените 
райони по Договора и малките острови в 
Егейско море следва да се определя 
подходящ размер на участието на 
ЕЗФРСР.

Or. de

Изменение 200
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С оглед да се улесни управлението 
на средствата от ЕЗФРСР, следва да се 
определи единен размер на участието на 
ЕЗФРСР за програмирането за развитие 
на селските райони, свързан с 
публичните разходи в държавите-
членки. С оглед да се отчете 
специфичната важност или естество на 
някои видове дейности за тях следва да 
бъдат определени специфични размери 
на участието. С оглед да се намалят 
специфичните ограничения в резултат 
на степента на развитие, отдалечеността 
или изолираността, за по-слабо 
развитите райони, най-отдалечените 
райони по Договора и малките острови в 
Егейско море следва да се определя 
подходящ размер на участието на 
ЕЗФРСР.

(54) С оглед да се улесни управлението 
на средствата от ЕЗФРСР, следва да се 
определи единен размер на участието на 
ЕЗФРСР за програмирането за развитие 
на селските райони, свързан с 
публичните разходи в държавите-
членки. С оглед да се отчете 
специфичната важност или естество на 
някои видове дейности за тях следва да 
бъдат определени специфични размери 
на участието. Следователно за 
дейностите, посочени в членове 29, 
30, 31 и 34, следва да бъде установено 
ниво на съфинансиране в размер на 
60%, а също така за кооперативните 
дейности следва да бъде предоставено 
по-високо ниво ва съфинансиране. С 
оглед да се намалят специфичните 
ограничения в резултат на степента на 
развитие, отдалечеността или 
изолираността, за по-слабо развитите 
райони, най-отдалечените райони по 
Договора и малките острови в Егейско 
море следва да се определя подходящ 
размер на участието на ЕЗФРСР.

Or. en
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Изменение 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С оглед да се улесни управлението 
на средствата от ЕЗФРСР, следва да се 
определи единен размер на участието на 
ЕЗФРСР за програмирането за развитие 
на селските райони, свързан с 
публичните разходи в държавите-
членки. С оглед да се отчете 
специфичната важност или естество на 
някои видове дейности за тях следва да 
бъдат определени специфични размери 
на участието. С оглед да се намалят 
специфичните ограничения в резултат 
на степента на развитие, отдалечеността 
или изолираността, за по-слабо 
развитите райони, най-отдалечените 
райони по Договора и малките острови в 
Егейско море следва да се определя 
подходящ размер на участието на 
ЕЗФРСР.

(54) С оглед да се улесни управлението 
на средствата от ЕЗФРСР, следва да се 
определи единен размер на участието на 
ЕЗФРСР за програмирането за развитие 
на селските райони, свързан с
публичните разходи в държавите-
членки. С оглед да се отчете 
специфичната важност или естество на 
някои видове дейности за тях следва да 
бъдат определени специфични размери 
на участието. С оглед да се намалят 
специфичните ограничения в резултат 
на степента на развитие, отдалечеността 
или изолираността, за по-слабо 
развитите райони, преходните региони, 
най-отдалечените райони по Договора и 
малките острови в Егейско море следва 
да се определя подходящ размер на 
участието на ЕЗФРСР.

Or. es

Изменение 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 54 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54 a) За да се допринесе за 
постигането на конкретни цели, 
посочени в определен приоритет, е 
възможно използването на 
инструменти за финансиране, 
основани върху предварителна оценка, 
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която е установила пазарна 
неефективност, неоптимални 
инвестиционни ситуации и 
инвестиционни нужди. Тези 
инструменти могат да бъдат 
създавани, както е посочено в Дял IV, 
членове 32—40 от Регламент (ЕС) 
№... CSF/2012.

Or. en

Изменение 203
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Държавите-членки следва да 
предприемат всички необходими мерки 
и да въведат съответни разпоредби, за 
да гарантират, че техните мерки за 
развитие на селските райони са 
доказуеми и позволяват контрол. За тази 
цел управляващият орган и 
разплащателната агенция следва да 
дадат предварителна оценка и да се 
ангажират да оценяват мерките през 
целия период на изпълнение на 
програмата. Мерките, които не 
отговарят на това условие, следва да се 
коригират.

(56) Държавите-членки следва да 
предприемат всички необходими мерки 
и да въведат съответни разпоредби, за 
да гарантират, че техните мерки за 
развитие на селските райони са 
доказуеми и позволяват контрол. За тази 
цел управляващият орган и 
разплащателната агенция следва да 
дадат предварителна оценка и да се 
ангажират да оценяват мерките през 
целия период на изпълнение на 
програмата, като се отчита 
принципът на  пропорционалност, що 
се отнася до малките по размер 
безвъзмездни помощи. Мерките, които 
не отговарят на това условие, следва да 
се коригират.

Or. pt

Изменение 204
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 59
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Всяка програма за развитие на 
селските райони следва да подлежи на 
мониторинг, за да се проследява 
редовно нейното изпълнение и 
напредъкът към установените цели на 
програмата. Доказването и 
повишаването на ефективността и 
влиянието на действията по ЕЗФРСР 
зависят също и от коректната оценка по 
време на подготовката и изпълнението 
на програмата и нейното завършване. 
Поради това следва да се създаде 
система за мониторинг и оценка 
съвместно от Комисията и държавите 
членки с цел да се покаже напредъкът и 
да се оценят въздействието и 
ефикасността на изпълнението на 
политиката за развитие на селските 
райони.

(59) Всяка програма за развитие на 
селските райони следва да подлежи на 
мониторинг, за да се проследява 
редовно нейното изпълнение и 
напредъкът към установените цели на 
програмата. Доказването и 
повишаването на ефективността и 
влиянието на действията по ЕЗФРСР 
зависят също и от коректната оценка по 
време на подготовката и изпълнението 
на програмата и нейното завършване. 
Поради това следва да се създаде 
система за мониторинг и оценка 
съвместно от Комисията, Европейския 
парламент и държавите членки с цел 
да се покаже напредъкът и да се оценят 
въздействието и ефикасността на 
изпълнението на политиката за развитие 
на селските райони.

Or. de

Изменение 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Освен това с оглед да се гарантира 
съгласуваност с мерките за развитие на 
селските райони, допустими за помощи 
от Съюза, както и за опростяване на 
процедурите, направените от държавите 
членки плащания, предназначени да 
осигурят допълнително национално 
финансиране за действия по развитие 
на селските райони, за които е 
отпусната помощ от ЕС и които попадат 
в обхвата на член 42 от Договора, 
следва да бъдат разрешени като част от 
програмирането съгласно процедура за 

(65) Освен това с оглед да се гарантира 
съгласуваност с мерките за развитие на 
селските райони, допустими за помощи 
от Съюза, както и за опростяване на 
процедурите, направените от държавите 
членки плащания за действия по
развитие на селските райони, за които е 
отпусната помощ от ЕС и които не
попадат в обхвата на член 42 от 
Договора, следва да бъдат разрешени 
като част от програмирането съгласно 
процедура за уведомление в 
съответствие с разпоредбите на 



AM\903101BG.doc 159/197 PE489.640v01-00

BG

уведомление в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент. 
С оглед да се гарантира техният 
подходящ мониторинг, при оценяването 
на тези плащания Комисията следва да 
прилага по аналогия критериите, 
определени за прилагането на член 107 
от Договора. С оглед да се гарантира, 
че не се прилага допълнително 
национално финансиране, което не е 
разрешено от Комисията, 
съответните държави-членки следва 
да не привеждат в действие 
предлаганото допълнително 
финансиране за развитие на селските 
райони, докато то не бъде одобрено. В 
съответствие с член 108, параграф 3 
от Договора Комисията следва да 
бъде уведомена за плащанията, 
направени от държавите-членки, 
предназначени да осигурят 
допълнително национално 
финансиране за действия по развитие 
на селските райони, за които е 
отпусната помощ от ЕС и които 
попадат извън обхвата на член 42 от 
Договора, освен ако попадат в обхвата 
на регламент, приет по реда на 
Регламент (ЕО) № 994/9821 на 
Съвета, и не могат да бъдат 
приведени в действие докато в 
резултат на тази процедура не се 
получи крайното одобрение на 
Комисията.

настоящия регламент. С оглед да се 
гарантира техният подходящ 
мониторинг, при оценяването на тези 
плащания Комисията следва да прилага 
по аналогия критериите, определени за 
прилагането на член 107 от Договора.

Or. es

Обосновка

В съответствие с изменението към член 66.

Изменение 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Освен това с оглед да се гарантира 
съгласуваност с мерките за развитие на 
селските райони, допустими за помощи 
от Съюза, както и за опростяване на 
процедурите, направените от държавите 
членки плащания, предназначени да 
осигурят допълнително национално 
финансиране за действия по развитие 
на селските райони, за които е 
отпусната помощ от ЕС и които попадат 
в обхвата на член 42 от Договора, 
следва да бъдат разрешени като част от 
програмирането съгласно процедура за 
уведомление в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент. 
С оглед да се гарантира техният 
подходящ мониторинг, при оценяването 
на тези плащания Комисията следва да 
прилага по аналогия критериите, 
определени за прилагането на член 107 
от Договора. С оглед да се гарантира, 
че не се прилага допълнително 
национално финансиране, което не е 
разрешено от Комисията, 
съответните държави-членки следва 
да не привеждат в действие 
предлаганото допълнително 
финансиране за развитие на селските 
райони, докато то не бъде одобрено. В 
съответствие с член 108, параграф 3 
от Договора Комисията следва да 
бъде уведомена за плащанията, 
направени от държавите-членки, 
предназначени да осигурят 
допълнително национално 
финансиране за действия по развитие 
на селските райони, за които е 
отпусната помощ от ЕС и които 
попадат извън обхвата на член 42 от 
Договора, освен ако попадат в обхвата 
на регламент, приет по реда на 
Регламент (ЕО) № 994/9821 на 
Съвета, и не могат да бъдат 

(65) Освен това с оглед да се гарантира 
съгласуваност с мерките за развитие на 
селските райони, допустими за помощи 
от Съюза, както и за опростяване на 
процедурите, направените от държавите 
членки плащания за действия по 
развитие на селските райони, за които е 
отпусната помощ от ЕС и които не
попадат в обхвата на член 42 от 
Договора, следва да бъдат разрешени 
като част от програмирането съгласно 
процедура за уведомление в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент. С оглед да се 
гарантира техният подходящ 
мониторинг, при оценяването на тези 
плащания Комисията следва да прилага 
по аналогия критериите, определени за 
прилагането на член 107 от Договора.
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приведени в действие докато в 
резултат на тази процедура не се 
получи крайното одобрение на 
Комисията.

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с предложеното изменение към дял VII 
относно държавната помощ.

Изменение 207
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Освен това с оглед да се гарантира 
съгласуваност с мерките за развитие на 
селските райони, допустими за помощи 
от Съюза, както и за опростяване на 
процедурите, направените от държавите 
членки плащания, предназначени да 
осигурят допълнително национално 
финансиране за действия по развитие 
на селските райони, за които е 
отпусната помощ от ЕС и които попадат 
в обхвата на член 42 от Договора, 
следва да бъдат разрешени като част от 
програмирането съгласно процедура за 
уведомление в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент. 
С оглед да се гарантира техният 
подходящ мониторинг, при оценяването 
на тези плащания Комисията следва да 
прилага по аналогия критериите, 
определени за прилагането на член 107 
от Договора. С оглед да се гарантира, 
че не се прилага допълнително 
национално финансиране, което не е 
разрешено от Комисията, 
съответните държави-членки следва 
да не привеждат в действие 

(65) Освен това с оглед да се гарантира 
съгласуваност с мерките за развитие на
селските райони, допустими за помощи 
от Съюза, както и за опростяване на 
процедурите, направените от държавите 
членки плащания за действия по 
развитие на селските райони, за които е 
отпусната помощ от ЕС и които не
попадат в обхвата на член 42 от 
Договора, следва да бъдат разрешени 
като част от програмирането съгласно 
процедура за уведомление в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент. С оглед да се 
гарантира техният подходящ 
мониторинг, при оценяването на тези 
плащания Комисията следва да прилага 
по аналогия критериите, определени за 
прилагането на член 107 от Договора.
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предлаганото допълнително 
финансиране за развитие на селските 
райони, докато то не бъде одобрено. В 
съответствие с член 108, параграф 3 
от Договора Комисията следва да 
бъде уведомена за плащанията, 
направени от държавите-членки, 
предназначени да осигурят 
допълнително национално 
финансиране за действия по развитие 
на селските райони, за които е 
отпусната помощ от ЕС и които 
попадат извън обхвата на член 42 от 
Договора, освен ако попадат в обхвата 
на регламент, приет по реда на 
Регламент (ЕО) № 994/9821 на 
Съвета, и не могат да бъдат 
приведени в действие докато в 
резултат на тази процедура не се 
получи крайното одобрение на 
Комисията.

Or. es

Изменение 208
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) На Комисията следва да бъдат 
дадени изпълнителни правомощия с 
оглед гарантиране на еднакви условия 
за прилагане на настоящия регламент 
във връзка с представянето на програми 
за развитие на селските райони, 
одобряването на програмите и на 
техните изменения, процедурите и 
сроковете за одобрение на програмите, 
процедурите и сроковете за одобрение 
на изменения на програмите, 
включително тяхното влизане в сила и
графици за внасянето им, специалните 
условия за изпълнението на мерки за 

(68) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 90 с 
оглед гарантиране на еднакви условия 
за прилагане на настоящия регламент 
във връзка с представянето на програми 
за развитие на селските райони, 
одобряването на програмите и на 
техните изменения, процедурите и 
сроковете за одобрение на програмите, 
процедурите и сроковете за одобрение 
на изменения на програмите, 
включително тяхното влизане в сила и 
графици за внасянето им, специалните 
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развитие на селските райони, 
структурата и функционирането на 
мрежите, създадени с настоящия 
регламент, приемането на системата за 
мониторинг и оценка, правилата за 
функциониране на информационната 
система. Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите-
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

условия за изпълнението на мерки за 
развитие на селските райони, 
структурата и функционирането на 
мрежите, създадени с настоящия 
регламент, приемането на системата за 
мониторинг и оценка, правилата за 
функциониране на информационната 
система.

Or. de

Обосновка

Изброените решения не са само от техническо естество.

Изменение 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) „система за мониторинг и оценка“: 
общ подход, разработен от Комисията и 
държавите членки, определящ 
ограничен брой общи показатели, 
отнасящи се до първоначалната 
ситуация и финансовото изпълнение, 
продукцията, резултатите и 
въздействието на програмите;

e) „система за мониторинг и оценка“: 
общ подход, разработен от Комисията и 
държавите членки, определящ 
ограничен брой общи показатели, 
отнасящи се до първоначалната 
ситуация и финансовото изпълнение, 
продукцията и резултатите на 
програмите; системата не трябва да 
бъде основана изключително върху 
измервания и при необходимост този 
подход, при използване на подходящи 
методи, може да бъде заменен с 
основан върху качеството подход към 
продукцията на програмата;
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Or. fr

Изменение 210
Patrick Le Hyaric

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) „система за мониторинг и оценка“: 
общ подход, разработен от Комисията и 
държавите-членки, определящ 
ограничен брой общи показатели, 
отнасящи се до първоначалната 
ситуация и финансовото изпълнение, 
продукцията, резултатите и 
въздействието на програмите;

e) „система за мониторинг и оценка“: 
общ подход, разработен от Комисията и 
държавите членки, определящ 
ограничен брой общи показатели, 
отнасящи се до първоначалната 
ситуация и финансовото изпълнение, 
продукцията и резултатите на 
програмите; системата не трябва да 
бъде основана изключително върху 
измервания и при необходимост този 
подход, при използване на подходящи 
методи, може да бъде заменен с 
основан върху качеството подход към 
продукцията на програмата;

Or. fr

Изменение 211
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „по-слабо развити райони“: райони с 
брутен вътрешен продукт (БВП) на 
глава от населението под 75 % от 
средния за ЕС-27;

й) „по-слабо развити райони“: райони, 
попадащи в обсега на цел 
„Сближаване“ на Многогодишната 
финансова рамка 2014—2020 г. и 
имащи брутен вътрешен продукт (БВП) 
на глава от населението под 75 % от 
средния за ЕС-27;

Or. pt
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Изменение 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) „преходни райони“: райони с 
брутен вътрешен продукт (БВП) на 
глава от населението между 75 % и 
90 % от средния за ЕС-27;

Or. es

Обосновка

Преходните региони следва да бъдат вземани предвид, в съответствие с изменението 
към член 65 относно участието на фонда.

Изменение 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) „преходни райони“: райони с 
брутен вътрешен продукт (БВП) на 
глава от населението между 75 % и 
90 % от средния за ЕС-27;

Or. es

Обосновка

Преходните региони следва да бъдат вземани предвид, в съответствие с изменението 
към член 65 относно участието на фонда.

Изменение 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) „преходни райони“: райони с 
брутен вътрешен продукт (БВП) на 
глава от населението между 75 % и 
90 % от средния за ЕС-27;

Or. fr

Изменение 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) „селскостопанско производство с 
висока природна стойност” (HNVF) 
означава системи за земеделие, които 
включват земеделски дейности и 
земеделска земя, от които, поради 
характеристиките им, може да се 
очаква да поддържат високи нива на 
биологично разнообразие или видове и 
местообитания, чието опазване 
представлява интерес. Тези системи 
се отличават със земеделие с ниска 
интензивност и високи пропорции на 
естествена или полуестествена 
растителност. Характерно може да 
бъде и голямо разнообразие на 
земната покривка.

Or. en

Изменение 216
George Lyon, Kent Johansson
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) „селскостопанско производство с 
висока природна стойност” означава 
системи за земеделие, които 
включват земеделски дейности и 
земеделска земя, от които, поради 
характеристиките им, може да се 
очаква да поддържат високи нива на 
биологично разнообразие или видове и 
местообитания, чието опазване 
представлява интерес. Тези системи 
се отличават със земеделие с ниска 
интензивност и високи пропорции на 
естествена или полуестествена 
растителност. Характерно може да 
бъде и голямо разнообразие на 
земната покривка.

Or. en

Обосновка

Селскостопанското производство с висока природна стойност е устойчива система 
за селскостопанска дейност, която трябва да бъде призната поради своята 
стойност. Политиките за развитието на селските райони и биологичното 
разнообразие имат за обща цел поддържането на системи за селскостопанско 
производство с висока природна стойност . За да бъде ефикасно интегрирано и 
поддържано като междусекторна тема в развитието на селските райони, е 
изключително важно определението за селскостопанско производство с висока 
природна стойност да бъде добавено като част от определенията, съдържащи се в 
регламента за развитието на селските райони.

Изменение 217
Brian Simpson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „селскостопанско производство с 
висока природна стойност” означава 
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системи за земеделие, които 
включват земеделски дейности и 
земеделска земя, от които, поради 
характеристиките им, може да се 
очаква да поддържат високи нива на 
биологично разнообразие или видове и 
местообитания, чието опазване 
представлява интерес. Тези системи 
се отличават със земеделие с ниска 
интензивност и високи пропорции на 
естествена или полуестествена 
растителност. Характерно може да 
бъде и голямо разнообразие на 
земната покривка.

Or. en

Обосновка

Земеделието с висока природна стойност е устойчива селскостопанска система, 
чиято ценност трябва да бъде призната. Следва да се установи тематична 
подпрограма за гарантиране на съгласувана подкрепа и защита за тези системи.

Изменение 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „разходи по транзакции“: разходи, 
свързани с осъществяването на даден 
ангажимент, които обаче не 
произтичат непосредствено от 
изпълнението на този ангажимент;

л) „разходи по транзакции“: разходи, 
свързани с осъществяването на даден 
ангажимент, които са непряко 
генерирани от изпълнението на този 
ангажимент;

Or. ro

Изменение 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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



AM\903101BG.doc 169/197 PE489.640v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „разходи по транзакции“: разходи, 
свързани с осъществяването на даден 
ангажимент, които обаче не произтичат 
непосредствено от изпълнението на този 
ангажимент;

л) „разходи по транзакции“: разходи, 
свързани с осъществяването на даден 
ангажимент, които обаче не произтичат 
непосредствено от изпълнението на този 
ангажимент; те могат да бъдат 
изчислени въз основа на стандартни 
разходи;

Or. fr

Изменение 220
Maria do Céu Patrão Neves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) „земеделие”: контролирано 
използване на животни, растения, 
гъби и други форми на живот главно 
за производство на храни, наред с 
влакна, биогорива и други продукти, 
използвани за поддържането на 
живота и следователно включващо 
горското стопанство и 
животновъдството.

Or. pt

Изменение 221
Maria do Céu Patrão Neves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

лб) „система за производство” 
комплекс от земя и материали, 
управлявани като едно цяло;
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Or. pt

Изменение 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „използвана земеделска земя
(наричана по-нататък „ИЗЗ“)“:
използвана земеделска земя по смисъла 
на Регламент (ЕО) № 1200/2009 на 
Комисията от 30 ноември 2009 г.;

м) „земеделска площ”: цялата площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни ливади и пасища или 
трайни насаждения, включително 
агролесовъдни насаждения;

Or. fr

Изменение 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) „обработваема земя”: земя, 
обработвана за отглеждане на 
култури или площи, които са на 
разположение за производството на 
култури, но оставени под угар, 
включително площи, оставени под 
угар в съответствие с членове 22, 23 и 
24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, с 
член 39 от Регламент (ЕО) № 
1698/2005 и с член 29 от Регламент 
(ЕС) № […] [RDR, независимо от това 
дали на тази земя са разположени 
оранжерии или подвижни или 
неподвижни навеси;

Or. fr
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Изменение 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

мб) „трайни насаждения”: култури, 
за които не се прилага сеитбооборот, 
различни от постоянни пасища, 
които заемат земята в продължение 
на пет години или по-дълъг период и 
дават реколта многократно, 
включително разсадници и 
нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация;

Or. fr

Изменение 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

мв) „постоянно пасище”: земя, 
използвана за отглеждане на трева 
или други фуражни растения (тревни 
храсти и/или дървета), подходящи за 
паша, естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), които не са били 
включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече;

Or. fr

Изменение 226
Patrick Le Hyaric
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква м в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мв) „постоянно пасище”: земя, 
използвана за отглеждане на тревни 
фуражни растения, растящи 
естествено (саморазсадени), или чрез 
култивиране (изкуствено засети), 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или 
повече;

Or. fr

Изменение 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква м г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мг) „трева или други тревни фуражни 
култури“: всички тревисти растения, 
които по традиция се срещат в 
естествените пасища (тревни 
храсти и/или дървета) или обикновено 
са включени в смеските от семена за 
пасища или ливади в държавата 
членка (независимо дали се използват 
за паша на животните или не);

Or. fr

Изменение 228
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква м г) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

мг) „трева или други тревни фуражни 
култури“: всички тревисти растения, 
които по традиция се срещат в 
естествените пасища или обикновено 
са включени в смеските от семена за 
пасища или ливади в държавата 
членка (независимо дали се използват 
за паша на животните или не);

Or. fr

Изменение 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква м д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мд) „агролесовъдство”: 
производствена система, в която се 
отглеждат заедно дървета и 
култивирани или отглеждани за паша 
растения във вътрешността или по 
периферията на едни и същи парцели;

Or. fr

Изменение 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „неблагоприятно климатично 
събитие“: метеорологични условия като 
слана, бури, градушка, заледяване, 
проливни дъждове или тежка суша, 
които могат да бъдат приравнени към 

Не засяга българската версия.
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природно бедствие;

Or. es

Изменение 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) „неблагоприятно климатично 
събитие“: метеорологични условия като 
слана, бури, градушка, заледяване, 
проливни дъждове или тежка суша, 
които могат да бъдат приравнени към 
природно бедствие;

o) „неблагоприятно климатично 
събитие“: метеорологични условия като 
слана, бури, циклонни ветрове,
градушка, заледяване, проливни 
дъждове или тежка суша, които могат да 
бъдат приравнени към природно 
бедствие;

Or. it

Изменение 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) „природно бедствие“: естествено 
настъпващо събитие, свързано с живата 
или неживата природа, което води до 
съществени нарушения на системите за 
селскостопанско производство и на 
горските структури и като краен 
резултат причинява сериозни 
икономически щети на 
селскостопанския и горския сектор;

с) „природно бедствие“: естествено 
настъпващо събитие, свързано с живата 
или неживата природа, което води до 
съществени нарушения на системите за 
селскостопанско производство и на 
горските структури и като краен 
резултат причинява сериозни 
икономически щети на 
селскостопанския или горския сектор;

Or. ro
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Изменение 233
Liam Aylward, Marian Harkin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори в 
директни продажби, местни пазари и 
поддържана от общността 
селскостопанска дейност, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

Or. en

Обосновка

За да бъде насърчен цялостен подход към развитието на късата верига на доставки и 
за да се откликне пряко на нуждите на общностите в селските райони, в 
определението за къса верига на доставки следва да се прави конкретно позоваване на 
каналите за предлагане на пазара, като например преки продажби, местни пазари и 
поддържана от общността селскостопанска дейност като средства, които помагат 
на селските стопани и производителите да предлагат на пазара висококачествени 
храни.

Изменение 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори в 
директни продажби, местни пазари и 
поддържана от общността 
селскостопанска дейност, 
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отношения между производителите и 
потребителите;

заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

Or. en

Изменение 235
Rareş-Lucian Niculescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори в 
директни продажби, местни пазари и 
поддържана от общността 
селскостопанска дейност, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

Or. en

Изменение 236
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой селскостопански производители 
и други икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
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близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

Or. en

Изменение 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, които 
имат преки отношения с 
потребителите или са заинтересовани 
за сътрудничеството, местното 
икономическо развитие и близките 
териториални и социални отношения 
между производителите и 
потребителите;

Or. it

Изменение 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, които 
имат преки отношения с 
потребителите или са заинтересовани 
за сътрудничеството, местното 
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отношения между производителите и 
потребителите;

икономическо развитие и близките 
териториални и социални отношения 
между производителите и 
потребителите;

Or. it

Изменение 239
Giovanni La Via

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие, чрез 
използване на стратегия за местно 
развитие, и близките териториални и 
социални отношения между 
производителите и потребителите;

Or. en

Изменение 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите, 
лицата, извършващи преработката, и 
потребителите;
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Or. fr

Изменение 241
Karin Kadenbach

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава 
съответни професионални умения и 
компетенции и установява за пръв път 
земеделско стопанство в качеството на 
ръководител на стопанството;

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 35 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава високо 
равнище на професионални умения и 
компетенции и установява за пръв път 
земеделско стопанство в качеството на 
ръководител на стопанството;

Or. de

Изменение 242
James Nicholson, Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава съответни 
професионални умения и компетенции и 
установява за пръв път земеделско 
стопанство в качеството на
ръководител на стопанството;

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст 40 години или 
по-млад към момента на подаване на 
заявлението, който притежава съответни 
професионални умения и компетенции и 
е ръководител на стопанството; 

Or. en
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Изменение 243
Diane Dodds, James Nicholson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „млад селскостопански 
производител“:селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава съответни 
професионални умения и компетенции и 
установява за пръв път земеделско 
стопанство в качеството на
ръководител на стопанството;

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава съответни 
професионални умения и компетенции и 
е ръководител на стопанството; 

Or. en

Изменение 244
Martina Anderson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава съответни 
професионални умения и компетенции и 
установява за пръв път земеделско 
стопанство в качеството на
ръководител на стопанството;

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава съответни 
професионални умения и компетенции и 
е ръководител на стопанството; 

Or. en

Изменение 245
Béla Glattfelder
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ф)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава съответни 
професионални умения и компетенции и 
установява за пръв път земеделско 
стопанство в качеството на 
ръководител на стопанството;

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава съответни 
професионални умения и компетенции и 
е ръководител на стопанството; 

Or. en

Изменение 246
Carlo Fidanza

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава съответни 
професионални умения и компетенции и 
установява за пръв път земеделско 
стопанство в качеството на ръководител 
на стопанството;

ф) „млад селскостопански
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава съответни 
професионални умения и компетенции 
и/или ясно изразени предприемачески 
наклонности и установява земеделско 
стопанство в качеството на ръководител 
на стопанството;

Or. it

Изменение 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ф)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който притежава 
съответни професионални умения и 
компетенции и установява за пръв път 
земеделско стопанство в качеството на 
ръководител на стопанството;

ф) „млад селскостопански 
производител“: селскостопански 
производител на възраст под 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, който установява за пръв 
път земеделско стопанство в качеството 
на ръководител на стопанството и/или 
който притежава съответни 
професионални умения и 
компетенции;

Or. it

Изменение 248
Mariya Gabriel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „жена селскостопански 
производител” означава физическо 
лице от женски пол, което извършва 
„селскостопанска дейност” по 
смисъла на Регламент (ЕС) № 
DP/2012;

Or. en

Изменение 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „нов селскостопански 
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производител“: селскостопански 
производител, който притежава 
съответни професионални умения и 
компетенции и който установява за 
пръв път земеделско стопанство в 
качеството на ръководител на 
стопанството;

Or. fr

Изменение 250
Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ча) „селскостопански производител“: 
активен селскостопански 
производител по смисъла на член 4, 
параграф 1 и член 9 от регламента за 
определяне на правила за директни 
плащания на селскостопански 
производители в рамките на Общата 
селскостопанска политика.

Or. fr

Изменение 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ча) „селскостопански производител“ 
означава активен селскостопански 
производител в съответствие с член 
4, параграф 1, буква а) и член 9 от 
Регламент (ЕС) № [...] относно 
правила за директни плащания на 
селскостопански производители по 
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схемите за подпомагане в рамките на 
Общата селскостопанска политика;

Or. en

Изменение 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ча) „зает в селското стопанство 
работник”: работник или 
селскостопански производител, 
който има постоянен, постоянен 
сезонен или временен договор, чиято 
дейност е съществена за 
селскостопанската дейност и за 
веригата за създаване на стойност и 
чиито условия на заетост по 
отношение на стабилност, сигурност 
и професионализъм следва да бъдат 
подобрявани като приоритетна цел.

Or. es

Изменение 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

чб) „жена селскостопански 
производител“: жена, която 
извършва „селскостопанска дейност” 
по смисъла на настоящия регламент. 

Or. es
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Обосновка

Предложението за регламент следва да включва мерки за жени селскостопански 
производители.

Изменение 254
Izaskun Bilbao Barandica

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ча) „организации на 
производителите”: организации, 
посочени в Регламент № 281/20111, 
чрез които е била създадена единната 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти. 

Or. es

Изменение 255
Izaskun Bilbao Barandica

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

чб) „сдружение на организации на 
производителите”: сдружения, 
посочени в Регламент № 281/20111, 
чрез които е била създадена общата 
организация на пазарите на 
селскостопански продукти.

Or. es

Изменение 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi



PE489.640v01-00 186/197 AM\903101BG.doc

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ча) „сдружение на организации на 
производителите”: сдружения на 
организации на производителите, 
определени в член 107 от 
предложението за регламент за 
общата организация на пазарите на 
селскостопански продукти.

Or. it

Изменение 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

чб) „доставчици на селскостопански 
услуги”: агромеханични предприемачи, 
които предоставят и имат правото 
да предоставят професионални 
селскостопански услуги в селските 
райони и които, под формата на 
наемане или за възнаграждение, 
извършват дейност, свързана със 
селскостопански култури, 
животновъдство или управление на 
горските и зелените площи, 
принадлежащи на публичните органи 
и за чиято дейност се изисква 
използването на технически развито 
оборудване и машини.

Or. it
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Изменение 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

чв) „селскостопански услуги”: 
дейност, извършвана от доставчици 
на селскостопански услуги, за 
обществени или частни 
възложители, във връзка с работа на 
полето, като например свързана с 
полските култури,  
животновъдството или с 
управлението на горските и зелените 
площи.

Or. it

Изменение 259
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ча) „иновации”: инициативи и 
дейности, извършвани от 
селскостопански производители, 
групи от селскостопански 
производители, общности в селските 
райони, НПО, предприятия или 
публично-частни партньорства в 
селските райони, с или без участието 
на изследователи и научни 
работници, които улесняват обмена 
на добри практики и ноу-хау и 
прилагането на изследвания и 
техники за предоставяне на нови 
продукти, процеси и нови форми на 
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организация между участниците в 
икономическия живот и по този 
начин спомагат за подобряване на 
условията на живот, устойчивите 
практики и доходите;

Or. en

Изменение 260
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

чб) „водено от общностите местно 
развитие“: децентрализирано 
управление „отдолу нагоре“ и 
партньорство на местно и 
подрегионално равнище, което 
насърчава действащите лица в 
селските райони да планират и 
провеждат многосекторни 
стратегии за устойчиво местно 
развитие на база региони, 
насърчавайки собствеността от 
страна на общностите, общностния 
капацитет за изграждане и иновации;

Or. en

Изменение 261
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

чв) „малки стопанства”: 
дребномащабни селскостопански 
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единици, включително 
селскостопански производители, 
които не са изцяло заети със 
селскостопанско производство, и 
селскостопански производители, 
които извършват полупазарна 
дейност с по-малко от 5 хектара или 
25% от средния размер на 
стопанствата на държава членка или 
регион;

Or. en

Изменение 262
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ч г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

чг) „селскостопанска дейност без 
употреба на химични вещества”: 
означава алтернативни на 
химичните пестициди методи за 
управление на вредителите, основани 
на агрономически техники, като 
например посочените в приложение 
III, точка 1  към Директива 
2009/128/ЕО, или физични, механични 
или биологични методи за контрол 
върху вредителитe;

Or. en

Изменение 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

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



PE489.640v01-00 190/197 AM\903101BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ча) "нехимични методи" означава 
алтернативни на химичните 
пестициди методи за защита на 
растенията и управление на 
вредителите, основани на 
агрономически техники, като 
например посочените в приложение 
III към Директива 2009/128/ЕО, или 
физични, механични или биологични 
методи за контрол върху 
вредителитe;

Or. en

Изменение 264
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ч д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

чд) „съвременна устойчива 
селскостопанска система”  
интегрирани селскостопански 
практики, които са извън 
съществуващите правила за 
кръстосано спазване (регламенти ххх) 
и които постоянно напредват към 
подобряване на управлението на 
хранителните цикли, енергийната 
ефективност и намаляването на 
изхвърляните отпадъци, които 
поддържат висока степен на 
разнообразие на културите, 
животните и природното 
многообразие в земеделското 
стопанство.

Or. en
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Изменение 265
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ч е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

чд) „не устойчиви селскостопански 
системи”: земеделски и 
животновъдни практики, които 
водят до систематично нарушаване 
на правилата за кръстосано спазване 
(определени в приложение II от 
хоризонталния регламент) поради 
естеството на използваната 
селскостопанска система

Or. en

Обосновка

Съответните правила за кръстосано спазване включват: слабо равнище на управление 
на хранителния цикъл и замърсяване на подпочвените води (ДСЕС 1-3 и ЗИУ 1а), 
пренаселеност по отношение на наличните хектари (ДСЕС 3а) и високата степен на 
зависимост от външни източници на енергия и хранителни суровини; биологично 
разнообразие (ЗИУ 2-3 и 3 а) и безопасност на храните (ЗИУ 4-6).

Изменение 266
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ч ж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

чж) „Селскостопанска дейност с 
висока природна стойност“ означава 
системи за земеделие, които 
включват земеделски дейности и 
земеделска земя, от които, поради 
характеристиките им, може да се 
очаква да поддържат високи нива на 
биологично разнообразие или видове и 
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местообитания, чието опазване 
представлява интерес. Тези системи 
се отличават със земеделие с ниска 
интензивност и високи пропорции на
естествена или полуестествена 
растителност. Характерно може да 
бъде и голямо разнообразие на 
земната покривка.

Or. en

Изменение 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Определенията за „директни 
плащания“, посочени в член 4 от 
Регламент (ЕС) № […], се прилагат и
за целите на настоящия регламент .

Or. fr

Изменение 268
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във връзка с определението на 
понятието „млад селскостопански 
производител“, установено в параграф 
1, буква ф), Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
условията, при които дадено 
юридическо лице може да се разглежда 
като „млад селскостопански 

2. Във връзка с определението на 
понятието „млад селскостопански 
производител“, установено в параграф 
1, буква ф), и на малки земеделски 
стопанства, установено в буква чв),
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
90 относно условията, при които дадено 
юридическо лице може да се разглежда 
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производител“, включително 
определянето на гратисен период за 
придобиване на професионални умения.

като „млад селскостопански 
производител“ или „дребен 
селскостопански производител”, 
включително определянето на гратисен 
период за придобиване на 
професионални умения, като също 
така се отчитат особеностите на 
всяка държава членка.

Or. en

Изменение 269
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството. 
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на 
климата и по-иновативен
селскостопански сектор на ЕС.

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството. 
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, устойчив, 
иновативен и икономически устойчив
селскостопански сектор на ЕС.

Or. en

Изменение 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството.
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата и 
по-иновативен селскостопански сектор 
на ЕС.

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството.
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата, 
конкурентоспособен, производителен
и по-иновативен селскостопански, 
хранителен и лесовъден сектор на ЕС.

Or. de

Обосновка

Целите на ЕЗФРСР следва да съответстват на целите за растеж на стратегия 
„Европа 2020“ и следователно е необходимо позоваване на конкурентоспособността 
на земеделските и горските стопанства. Селскостопанската дейност и горското 
стопанство са пряко свързани и следователно трябва да бъдат разглеждани като 
единна сфера на дейност.

Изменение 271
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика
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(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството.
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата 
и по-иновативен селскостопански 
сектор на ЕС.

(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството.
Фондът следва да допринесе за едно по-
балансирано в териториално и 
екологично отношение, по-съобразено с 
и устойчиво на изменението на климата 
и по-иновативно социално-
икономическо развитие в селските 
райони на ЕС.

Or. de

Изменение 272
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството. 
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата и
по-иновативен селскостопански сектор 
на ЕС.

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството. 
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата,
по-иновативен и икономически 
устойчив селскостопански сектор на 
ЕС.

Or. en

Изменение 273
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството. 
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата и 
по-иновативен селскостопански сектор 
на ЕС.

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството. 
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата и 
по-иновативен селскостопански сектор 
на ЕС, в това число и горите, който 
следва да изпълнява основната роля 
на производство на необходимото 
количество храни в целия Съюз, по 
всяко време и за народите на Съюза.

Or. pt

Изменение 274
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството. 

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, в рамките на стратегия на ЕС 
за развитие на селските райони, чрез 
насърчаване на устойчивото развитие на 
селските райони на цялата територия на 
ЕС по начин, който допълва останалите 
инструменти на общата селскостопанска 
политика (наричана по-нататък „ОСП“), 
и в съгласуваност и допълване по 



AM\903101BG.doc 197/197 PE489.640v01-00

BG

Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата и 
по-иновативен селскостопански сектор 
на ЕС.

отношение на политиката на 
сближаване и общата политика в 
областта на рибарството. Фондът следва 
да допринесе за един по-балансиран в 
териториално и екологично отношение, 
по-съобразен с и устойчив на 
изменението на климата и по-
иновативен селскостопански сектор на 
ЕС.

Or. fr


