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Изменение 701
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Бенефициер на подпомагането, 
предвидено в параграф 1, букви a) и в), е 
доставчикът на консултации или 
обучение. Помощите, предвидени в 
параграф 1, буква б), се предоставят на
органа или институцията, които са 
избрани да разкрият услугите за 
управление на стопанства, услуги по 
заместване в стопанства, 
селскостопанските консултантски 
услуги и консултантските услуги за 
горското стопанство.

2. Бенефициерите на подпомагането, 
предвидено в параграф 1, буква a), са 
селскостопанският производител и 
лесовъдът. Помощите, предвидени в 
параграф 1, буква в), се предоставят на
доставчика на услуги, консултации 
или обучение.

Or. it

Изменение 702
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Бенефициер на подпомагането, 
предвидено в параграф 1, букви a) и в), е 
доставчикът на консултации или
обучение. Помощите, предвидени в 
параграф 1, буква б), се предоставят 
на органа или институцията, които 
са избрани да разкрият услугите за 
управление на стопанства, услуги по 
заместване в стопанства, 
селскостопанските консултантски 
услуги и консултантските услуги за 
горското стопанство.

2. Бенефициер на подпомагането, 
предвидено в параграф 1, букви a) и в), е
съответно доставчикът на консултации
и доставчикът на услуги по обучение.

Or. it
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Изменение 703
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Бенефициер на подпомагането, 
предвидено в параграф 1, букви a) и в), е
доставчикът на консултации или 
обучение. Помощите, предвидени в 
параграф 1, буква б), се предоставят на 
органа или институцията, които са 
избрани да разкрият услугите за 
управление на стопанства, услуги по 
заместване в стопанства, 
селскостопанските консултантски 
услуги и консултантските услуги за 
горското стопанство.

2. Бенефициер на подпомагането, 
предвидено в параграф 1, буква a), е
селскостопанският производител, 
лесовъдът или МСП, действащо в 
селското стопанство или 
селскостопанската и хранително-
вкусовата промишленост. Помощите, 
предвидени в параграф 1, буква б), се 
предоставят на органа или 
институцията, които са избрани да 
разкрият услугите за управление на 
стопанства, услуги по заместване в 
стопанства, селскостопанските 
консултантски услуги и 
консултантските услуги за горското 
стопанство.

Or. it

Изменение 704
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Бенефициер на подпомагането, 
предвидено в параграф 1, букви a) и в), е
доставчикът на консултации или 
обучение. Помощите, предвидени в 
параграф 1, буква б), се предоставят на 
органа или институцията, които са 
избрани да разкрият услугите за 
управление на стопанства, услуги по 
заместване в стопанства, 

2. Бенефициер на подпомагането, 
предвидено в параграф 1, букви a) и в), е
под формата на ваучер, предоставян 
на селскостопанските 
производители, който може да бъде 
обменен за консултации или обучение. 
Помощите, предвидени в параграф 1, 
буква б), се предоставят на органа или 
институцията, които са избрани да 
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селскостопанските консултантски 
услуги и консултантските услуги за 
горското стопанство.

разкрият услугите за управление на 
стопанства, услуги по заместване в 
стопанства, селскостопанските 
консултантски услуги и 
консултантските услуги за горското 
стопанство.

Or. en

Изменение 705
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит и 
надеждност по отношение на сферите, в 
които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена както за публични, така и за 
частни организации.

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит и 
надеждност по отношение на сферите, в 
които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена за публични организации и 
сертифицирани консултантски 
агенции, подчинени на публичното 
право.

Or. de

Обосновка

Консултантските услуги обикновено следва да се предлагат от контролирани и 
сертифицирани консултантски агенции в съответствие с публичното право.

Изменение 706
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит и 
надеждност по отношение на сферите, в 
които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена както за публични, така и за 
частни организации.

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит и 
надеждност по отношение на сферите, в 
които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена както за публични, така и за
кооперативни и частни организации.

Or. en

Изменение 707
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит и 
надеждност по отношение на сферите, в 
които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена както за публични, така и за 
частни организации.

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит и 
надеждност по отношение на сферите, в 
които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена както за публични, така и за 
частни и професионални 
селскостопански организации.

Or. es

Обосновка

Професионалните селскостопански организации, като социално-икономически агенти, 
представляващи земеделци и животновъди, следва да участват в процедурата за 
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подбор за предоставянето на консултантски услуги.

Изменение 708
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит и 
надеждност по отношение на сферите, 
в които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена както за публични, така и за 
частни организации.

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит, да 
бъдат независими от частни 
търговски интереси и да бъдат 
надеждни по отношение на сферите, в 
които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена както за публични, така и за 
частни организации.

Or. en

Изменение 709
Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит и 
надеждност по отношение на сферите, в 
които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит, 
независимост от големи 
международни компании, и 
надеждност по отношение на сферите, в 
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за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена както за публични, така и за 
частни организации.

които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена както за публични, така и за 
частни организации.

Or. en

Обосновка

От ключово значение е консултантските органи да бъдат независими от търговски 
интереси и да разполагат с квалифицирани агрономически умения, които да 
гарантират, че селскостопанските производители намаляват своята зависимост от 
външни ресурси.

Изменение 710
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит и 
надеждност по отношение на сферите, 
в които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор е обективна и 
отворена както за публични, така и за 
частни организации.

Органите или институциите, избрани да 
предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит и 
надеждност поне във всички сфери на 
бизнес консултациите, посочени в
членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕО) 
№ HR/2012. Бенефициерите се избират 
чрез покани за набиране на 
предложения. Процедурата за подбор е 
обективна и отворена както за 
публични, така и за частни организации.

Or. it

Изменение 711
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат най-малко 
един от следните елементи:

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с
три приоритета на ЕС за развитие на
селските райони и обхващат най-малко 
един от следните елементи:

Or. en

Изменение 712
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат най-малко 
един от следните елементи:

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат следните 
елементи:

Or. en

Изменение 713
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат най-малко 
един от следните елементи:

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат следните 
елементи:

Or. en
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Изменение 714
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат най-малко 
един от следните елементи:

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат следните 
елементи:

Or. en

Изменение 715
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат най-малко
един от следните елементи:

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат най-малко:

Or. it

Изменение 716
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 

Консултациите за селскостопански 
производители и други лица, които 
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един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат най-малко 
един от следните елементи:

управляват земи, са свързани най-
малко с един приоритет на ЕС за 
развитие на селските райони. Всяко 
предоставяне на консултации може 
да обхваща най-малко един от следните 
елементи:

Or. en

Изменение 717
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и обхващат най-малко
един от следните елементи:

Консултациите за селскостопански 
производители са свързани най-малко с 
един приоритет на ЕС за развитие на 
селските райони и могат да обхващат 
един от следните елементи:

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да определят вида на нужните консултации в програмите 
за развитие на селските райони, необходими за изпълняване на приоритетите на ЕС 
за развитие на селските райони.

Изменение 718
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) едно или повече от 
законоустановените изисквания за 
управление и/или стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 

а) приложимите законовоустановени
изисквания за управление и/или 
стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние, предвидени в 
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предвидени в глава І на дял VI от 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

глава І на дял VI от Регламент (ЕС)
№ HR/2012;

Or. en

Изменение 719
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) едно или повече от
законоустановените изисквания за 
управление и/или стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
предвидени в глава І на дял VI от 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

а) законоустановените изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
предвидени в глава І на дял VI от 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

Or. en

Изменение 720
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) едно или повече от
законоустановените изисквания за 
управление и/или стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
предвидени в глава І на дял VI от 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

а) законоустановените изисквания за 
управление и/или стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
предвидени в глава І на дял VI от 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

Or. en

Изменение 721
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) едно или повече от
законоустановените изисквания за 
управление и/или стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
предвидени в глава І на дял VI от 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

а) законоустановените изисквания за 
управление и/или стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
предвидени в глава І на дял VI от 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

Or. en

Изменение 722
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) където е приложимо, 
селскостопанските практики, 
благоприятни за климата и опазването 
на околната среда, установени в глава 2 
на дял III от Регламент (ЕС) № DP/2012,
и поддръжката на земеделските земи 
съгласно член 4, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № DP/2012;

б) като приоритет, селскостопанските 
практики, благоприятни за климата и 
опазването на околната среда, 
установени в глава 2 на дял III от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, и 
поддръжката на земеделските земи 
съгласно член 4, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № DP/2012;

Or. en

Обосновка

Използването на „зелени“ мерки за въглеродна, продоволствена и енергийна 
ефективност при директните плащания следва да е свързано с приоритетен достъп 
до консултации и приоритетен достъп до помощ за инвестиции за селскостопанските 
производители, прилагащи тези мерки, с цел създаване на добродетелния кръг, 
необходим за постигане на селско стопанство с по-ефективно използване на 
ресурсите.

Изменение 723
Alyn Smith
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите и почвите, 
уведомяването за болести по животните 
и по растенията и иновациите, 
определени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

в) изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите и почвите, 
уведомяването за болести по животните 
и по растенията и иновациите, 
определени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № HR/2012; освен това, 
насърчаването на ефективно 
рециклиране на хранителни продукти 
и нехимични алтернативи на 
изкуствените входни материали;

Or. en

Изменение 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите и почвите, 
уведомяването за болести по животните 
и по растенията и иновациите, 
определени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

в) изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите и почвите, 
предотвратяването, борбата срещу, 
изкореняването и уведомяването за 
болести по животните и по растенията и 
иновациите, определени в приложение I 
към Регламент (ЕС) № HR/2012;

Or. es
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Изменение 725
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите и почвите, 
уведомяването за болести по животните 
и по растенията и иновациите, 
определени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

в) изискванията или дейностите за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите и почвите,
нехимични алтернативи на 
изкуствените входни материали,
уведомяването за болести по животните 
и по растенията и иновациите, 
определени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № HR/2012;

Or. en

Обосновка

Съгласно член 14, параграф 2 от Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата 
употреба на пестициди държавите членки създават или подкрепят създаването на 
необходимите условия за прилагане на интегрираното управление на вредителите. По-
специално те гарантират, че професионалните ползватели разполагат с информация, 
с инструменти за наблюдение на вредителите и за вземане на решения, както и с 
консултантски услуги по въпросите на интегрираното управление на вредителите.

Изменение 726
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 - буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
селскостопанските предприятия в 
съответствие с всички мерки, 
препоръчани в програмите за 
развитие на селските райони, 
включително модернизация на 
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стопанства, изграждане на 
конкурентоспособност, отраслова 
интеграция, новаторство и пазарна 
ориентация;

Or. it

Изменение 727
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) устойчивото развитие на
икономическата дейност на малките 
стопанства, определени от държавите 
членки, и като минимум стопанствата, 
които участват в схемата за 
подпомагане за дребните 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012; или

д) устойчивото развитие, екологичната 
ефективност и икономическата 
дейност на биологичното земеделие, 
като минимум, съгласно Регламент 
(ЕО) № 834/2007, и на малките 
стопанства, определени от държавите 
членки, и като минимум стопанствата, 
които участват в схемата за 
подпомагане за дребните 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012; или

Or. en

Изменение 728
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, определени от държавите 
членки, и като минимум стопанствата, 
които участват в схемата за 
подпомагане за дребните 

д) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, определени от държавите 
членки, и като минимум стопанствата, 
които участват в схемата за 
подпомагане за дребните 
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селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012; или

селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012, по-специално обхващайки 
преустройването на стопанства и 
диверсификацията на тяхната 
икономическа дейност, особено към 
туризъм, и създаването на горски 
масиви и агро-лесовъдни системи; или

Or. pl

Изменение 729
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, определени от държавите 
членки, и като минимум стопанствата, 
които участват в схемата за 
подпомагане за дребните 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012; или

д) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства и новите участници на 
пазара, определени от държавите
членки, и като минимум стопанствата, 
които участват в схемата за 
подпомагане за дребните 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012; или

Or. en

Изменение 730
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) устойчивото развитие на
икономическата дейност на малките 
стопанства, определени от държавите 

д) опазването на околната среда,
устойчивото развитие и икономическата 
дейност на малките стопанства, 
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членки, и като минимум стопанствата, 
които участват в схемата за 
подпомагане за дребните 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012; или

определени от държавите членки, и като 
минимум стопанствата, които участват в 
схемата за подпомагане за дребните 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012; или

Or. en

Обосновка

Дребните селскостопански производители следва да бъдат специално подпомагани не 
само за икономическото, но също и за екологичното представяне на своите 
стопанства.

Изменение 731
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) устойчивото развитие и 
икономическата дейност на 
биологичното земеделие, като 
минимум, съгласно Регламент (ЕО) 
№ 834/2007;

Or. en

Изменение 732
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) ефективното управление на 
рисковете и наличието на варианти 
за селскостопанските производители 
за управление на рисковете;
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Or. en

Изменение 733
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) по целесъобразност, стандартите за 
безопасност на труда, основани на 
законодателството на ЕС.

д) по целесъобразност, консултации и 
информация относно подобряването 
на мерките за безопасност на 
стопанствата и безопасността на 
лицата, които работят и живеят в 
рамките на тези стопанства, и
стандартите за безопасност на труда, 
основани на законодателството на ЕС.

Or. en

Изменение 734
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1– буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) разработването на възобновяеми 
източници на енергия в рамките на 
стопанствата и мерки за насърчаване 
на енергийна ефективност и 
икономии;

Or. en

Изменение 735
Marit Paulsen
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1– буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) концепцията „Общо здраве“ за 
животновъдството.

Or. en

Обосновка

Знанията за подобряване на здравеопазването на животните чрез превантивни мерки, 
които са практически приложими спрямо стопанства, могат да намалят 
необходимостта от лекарства, да съкратят разходите и също да понижат 
рисковете за общественото здраве.

Изменение 736
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1– буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) устойчивото развитие и 
икономическата дейност на 
биологичното земеделие, като 
минимум, съгласно Регламент (ЕО) 
№ 834/2007;

Or. en

Обосновка

Биологичното земеделие се простира отвъд традиционните селскостопански 
практики по отношение на екологичното въздействие и изменението на климата.

Изменение 737
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1– буква дб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) информационни услуги, 
предоставящи прозрачност по 
отношение на налична за наемане или 
закупуване земя, собственост на земя 
и съответните цени;

Or. en

Изменение 738
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1– буква дв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) специфични дейности за 
изграждане на капацитет за 
подпомагане и подготвяне на 
сътрудничество между млади 
селскостопански производители, нови 
участници на пазара и 
селскостопански производители на 
възраст над 55 години;

Or. en

Изменение 739
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква дг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) специфични консултантски услуги 
за подпомагане на местното 
преработване и търговското 
предлагане в близък периметър, 
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включително обучението и 
изпълнението на приспособени 
хигиенни правила и стандарти за 
безопасност на храните;

Or. en

Изменение 740
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – буква дд) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дд) предоставянето на специфична 
информация и обучение за 
подпомагане на млади 
селскостопански производители и 
нови участници на пазара при
осъществяването на достъп до 
кредити, отделно или като групи от 
производители.

Or. en

Изменение 741
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултациите могат да включват и 
други въпроси, свързани с 
икономическата, селскостопанската или 
екологичната ефективност на 
земеделското стопанство.

Консултациите могат да включват и 
други въпроси, свързани с 
икономическата, селскостопанската или 
екологичната ефективност и 
засилването на
конкурентоспособността на
земеделското и горското стопанство.

Or. de
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Изменение 742
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултациите могат да включват и 
други въпроси, свързани с 
икономическата, селскостопанската или 
екологичната ефективност на 
земеделското стопанство.

Консултациите могат да включват и 
други въпроси, свързани с 
икономическата, селскостопанската или 
екологичната ефективност на 
земеделското стопанство, и въпроси, 
свързани с насърчаването и 
разработването на инициативи за 
подобряване на качеството на 
селскостопанските и хранителните 
продукти.

Or. es

Обосновка

Изменения 11 и 12. За да бъдат всеобхватни, консултациите следва да включват 
всичките стратегически области, които повишават конкурентоспособността. Една 
от тях със сигурност е приспособяването на продуктите към пазара.

Изменение 743
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Консултациите за МСП могат да 
включват въпроси, свързани с 
икономическата и екологичната 
ефективност на предприятието.

6. Консултациите за МСП в сферата на 
селското и горското стопанство
могат да включват въпроси, свързани с 
икономическата и екологичната 
ефективност на предприятието.

Or. de
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Изменение 744
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Консултациите за МСП могат да 
включват въпроси, свързани с 
икономическата и екологичната 
ефективност на предприятието.

6. Консултациите за МСП могат да 
включват въпроси, свързани с 
икономическата и екологичната 
ефективност на предприятието, и 
въпроси, свързани с подобряването на 
качеството на селскостопанските и 
хранителните продукти.

Or. es

Изменение 745
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на консултации на 
икономически субекти в области на 
дейност надолу по веригата на 
селското стопанство и в социалната 
сфера може да обхваща въпроси, 
свързани с диверсификацията на 
селското стопанство и 
предоставянето на социално-
икономически услуги.

Or. de

Изменение 746
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Помощта в рамките на тази 
мярка може да бъде включена в по-
широкия контекст на 
предложението за единен рамков 
регламент с общи правила за 
фондовете в обхвата на общата 
стратегическа рамка (Регламент 
(ЕО) № [ОСР/2012]).

Or. pt

Изменение 747
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
допълнителното уточняване на 
минималните квалификации на 
органите или институциите, 
предоставящи консултантски услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 748
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схеми за качество за селскостопански 
продукти и храни

Схеми за качество за селскостопански 
продукти, храни и стопанства

Or. en
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Обосновка

Разработването на цялостни концепции за стопанства като въглеродно-неутрално 
производство би се съчетало добре с концепцията за „зелен растеж“.

Изменение 749
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схеми за качество за селскостопански 
продукти и храни

Схеми за качество за селскостопански 
продукти, храни и стопанства

Or. fr

Изменение 750
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на 
селскостопански производители и 
преработватели или техните 
управителни органи към:

Or. es

Обосновка

The definition of who receives the support should be changed so that the direct beneficiary of 
the measure is the managing body of the producers and processers in the quality programme 
(regulatory councils, consortiums and associations) and so that payment is not made to 
individual farmers, since the experienced acquired during the current programming period 
has shown this to be of slight benefit to farmers, while also making it more difficult to manage 
the provision of support. The developers of quality programmes in which farmers participate 
must also be eligible for support (see the case of ‘Ternera de los Pirineos’), since a large part 
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of the cost of certification lies in certification of the processing methods and of the finished 
product. 

Изменение 751
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на 
селскостопански производители към:

Or. es

Изменение 752
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на 
селскостопански производители към:

Or. en

Изменение 753
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на 
селскостопански производители към:
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Or. es

Изменение 754
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на 
селскостопански производители към:

Or. es

Изменение 755
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови
индивидуални селскостопански 
производители и групи или 
организации на производители, 
признати съгласно член 106 от Общия 
регламент за ООП, към:

Or. en

Изменение 756
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

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

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители и 
организации на производители и 
браншови организации към:

Or. de

Обосновка

Организациите на производители и селскостопанските кооперации също следва да 
имат полза от тези мерки и те също следва да участват в разработването на 
системи за качество. Освен това, разходите, претърпени вследствие на 
разработването на системи за сертифициране чрез колективен подход, следва да се 
покриват.

Изменение 757
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители или 
предишно участие по време на 
програмния период 2007-2013 г., също 
чрез групи на производители и 
дружества от селскостопанската и 
хранително-вкусовата 
промишленост, към:

Or. it

Изменение 758
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка, също 
чрез сдружения на групи 
производители и дружества от 
селскостопанската и хранително-
вкусовата промишленост, обхваща 
присъединяването на нови 
селскостопански производители или 
предишно участие по време на 
програмния период 2007-2013 г. към:

Or. it

Изменение 759
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка, също 
чрез групи производители и 
дружества от селскостопанската и 
хранително-вкусовата 
промишленост, обхваща 
присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

Or. it

Изменение 760
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 1. Подпомагането по тази мярка 
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обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители, групи 
производители и малки предприятия 
от селскостопанската и хранително-
вкусовата промишленост към:

Or. fr

Изменение 761
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка, също 
чрез групи производители и 
селскостопански дружества и 
дружества от селскостопанската и 
хранително-вкусовата 
промишленост, обхваща 
присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

Or. it

Изменение 762
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители или 
организации на производители към:

Or. pt
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Изменение 763
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители и 
преработватели на хранителни 
продукти към:

Or. en

Изменение 764
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща присъединяването на нови 
селскостопански производители към:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща селскостопански 
производители, които са разширили 
своята дейност – които, след 
фиксиран петгодишен период, са 
увеличили обхвата на своята дейност 
и са започнали да произвеждат нови 
видове продукти – и присъединяването 
на нови селскостопански производители 
към:

Or. lt

Изменение 765
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

а) схеми за качество за 
селскостопанските продукти, памука 
или храните, установени от 
законодателството на ЕС;

а) схеми за качество за 
селскостопанските продукти, памука 
или храните, установени от 
законодателството на ЕС, включително 
тези, които са в процес на 
признаване;

Or. es

Обосновка

Помощта за програми за качество следва също да е достъпна за селскостопански 
производители, които вече са част от програма, и не само за първите пет години.

Изменение 766
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) схеми за качество за 
селскостопанските продукти, памука 
или храните, установени от 
законодателството на ЕС;

а) схеми за качество за 
селскостопанските продукти, памука, 
солта или храните, установени от 
законодателството на ЕС;

Or. fr

Изменение 767
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подпомагането също следва да 
покрива разходите, произтичащи от 
информационни и насърчителни 
дейности за продукти в рамките на 
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схемите за качество, насърчаващи 
биологично земеделие с висока 
природна стойност.

Or. en

Изменение 768
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) схеми за качество за 
селскостопанските продукти, памука 
или храните, които държавите членки 
признават като отговарящи на следните 
критерии:

б) схеми за качество за 
селскостопанските продукти, памука, 
солта или храните, които държавите
членки признават като отговарящи на 
следните критерии:

Or. fr

Изменение 769
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) спецификата на готовия продукт по 
такива схеми произтича от ясни 
задължения, с които да се гарантират:

i) спецификата на готовия продукт по 
такива схеми произтича от ясни 
задължения, с които да се гарантират:

- специфични характеристики на 
продукта или

- специфични характеристики на 
продукта или

- специфични селскостопански или 
производствени методи или

- специфични селскостопански или 
производствени методи, както и 
биологично земеделие или

- определено качество на готовия 
продукт, което е значително над 
пазарните стокови стандарти по 
отношение на общественото здраве или 
здравето на животните и растенията, 

- определено качество на готовия 
продукт, което е значително над 
пазарните стокови стандарти по 
отношение не само на общественото 
здраве или здравето на животните и 
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хуманното отношение към животните 
или защитата на околната среда;

растенията, хуманното отношение към 
животните или защитата на околната 
среда, но също и на устойчивото 
управление на ресурси, намаляването 
на емисиите на CO2 и 
преустановяването на генетичните 
модификации;

Or. en

Изменение 770
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б) –подточка i) – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- къси и местни вериги за предлагане 
на храни

Or. en

Изменение 771
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) схемата е отворена за всички 
производители;

ii) схемата е отворена за всички 
производители и организации на 
производители;

Or. de

Изменение 772
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) схемата е отворена за всички 
производители;

ii) схемата е отворена за всички 
производители и преработватели;

Or. es

Обосновка

Необходимо е ВСИЧКИ програми за качество да имат право на финансиране след 
като са били регистрирани за оценка. В текущия програмен период това е възможно 
само при някои програми за регионално развитие. 

Изменение 773
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) схеми за доброволно сертифициране 
на селскостопански продукти, които 
държавите членки признават като 
съблюдаващи насоките за най-добри 
практики на ЕС за прилагане на схеми 
за доброволно сертифициране на 
селскостопански продукти и храни.

заличава се

Or. es

Обосновка

Схемите за доброволно сертифициране на селскостопански продукти съгласно 
член 17, параграф 1, буква в) следва да се премахнат. 

Изменение 774
Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) схеми за доброволно сертифициране 
на селскостопански продукти, които 
държавите членки признават като 
съблюдаващи насоките за най-добри 
практики на ЕС за прилагане на схеми 
за доброволно сертифициране на 
селскостопански продукти и храни.

заличава се

Or. es

Изменение 775
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) схеми за доброволно сертифициране 
на селскостопански продукти, които 
държавите членки признават като 
съблюдаващи насоките за най-добри 
практики на ЕС за прилагане на схеми 
за доброволно сертифициране на 
селскостопански продукти и храни.

заличава се

Or. it

Изменение 776
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) схеми за доброволно сертифициране 
на селскостопански продукти, които
държавите членки признават като 

в) схеми за доброволно сертифициране 
на селскостопански продукти и на 
стопанства, които държавите членки
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съблюдаващи насоките за най-добри 
практики на ЕС за прилагане на схеми 
за доброволно сертифициране на 
селскостопански продукти и храни.

признават като съблюдаващи насоките 
за най-добри практики на ЕС за 
прилагане на схеми за доброволно 
сертифициране на селскостопански 
продукти и храни и стопанства.

Or. fr

Изменение 777
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) схеми за доброволно сертифициране 
на селскостопански продукти, които
държавите членки признават като 
съблюдаващи насоките за най-добри 
практики на ЕС31 за прилагане на схеми 
за доброволно сертифициране на 
селскостопански продукти и храни.

в) схеми за доброволно сертифициране 
на селскостопански продукти и на 
стопанства, които държавите членки
признават като съблюдаващи насоките 
за най-добри практики на ЕС за 
прилагане на схеми за доброволно 
сертифициране на селскостопански 
продукти, стопанства и храни.

Or. en

Обосновка

Съответства на изменението на член 17- заглавие (по-горе).

Изменение 778
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) схеми за доброволно сертифициране 
на селскостопански продукти, които
държавите членки признават като 
съблюдаващи насоките за най-добри 
практики на ЕС за прилагане на схеми

в) схеми за доброволно сертифициране 
на селскостопански продукти и на 
стопанства, които държавите членки
признават като съблюдаващи насоките 
за най-добри практики на ЕС за 
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за доброволно сертифициране на 
селскостопански продукти и храни.

прилагане на схеми за доброволно 
сертифициране на селскостопански 
продукти, стопанства и храни.

Or. fr

Изменение 779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) схеми за териториални общи 
търговски марки, приложими за 
селскостопански продукти и някои 
услуги, предоставяни от различни 
местни оператори в съответствие 
със задължителни спецификации, 
чието съблюдаване се следи от 
публичните органи. 

Or. fr

Изменение 780
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Подпомагането също може да се 
използва за покриване на разходи, 
произтичащи от информационни и 
насърчителни дейности за продукти, 
свързани със схемите за качество, 
описани в параграф 1, букви а) и б).
Подпомагането във връзка с параграф 
1 приема формата на годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
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подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.
„Постоянни разходи“ означава 
разходите, възникнали от 
присъединяването към схема за 
подпомагане на качеството, и 
годишната вноска за участие в 
такава схема, включително, когато е 
необходимо, разходите за проверки, 
които се изискват за удостоверяване 
спазването на спецификациите на 
схемата.
Помощите се ограничават до 
максималната сума, определена в 
приложение І.
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове относно
специфичните схеми за качество на 
ЕС, обхванати в параграф 1, буква a).

Or. es

Обосновка

Това подпомагане не трябва да насърчава само нови производители да се включват в 
тези програми, а също да гарантира, че тези, които вече участват, продължават да 
го правят. Насърчителните и информационните дейности, които присъстват в 
предишния ЕЗФРСР, са помогнали за популяризиране на качеството на продукта сред 
потребителите и са имали пряк благотворен ефект за участващите производители.

Изменение 781
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Подобно на това, организациите 
на производители и други 
селскостопански сдружения, които 
разработват система за 
сертифициране с общ акцент, който 
отговаря на насоките на ЕС за най-
добри практики, приложими за схеми 
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за доброволно сертифициране на 
селскостопански продукти и храни, 
също трябва да отговарят на 
условията за помощ съгласно 
настоящия член с цел подпомагане на 
покриването на разходите за:
– консултации и помощ при 
разработване на инициативи на 
производители;
– административна помощ при 
управление на системата;
– провеждане на вътрешни одити за 
гарантиране на постоянно 
подобрение.

Or. es

Изменение 782
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Подпомагането също може да 
покрива разходи, произтичащи от 
информационни и насърчителни 
дейности за продукти, свързани със 
схемите за качество, описани в 
параграф 1.

Or. pt

Изменение 783
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Подобно на това, както 
организациите на производители, 
така и кооперациите, които 
разработват система за 
сертифициране с общ акцент, който 
отговаря на насоките на ЕС за най-
добри практики, приложими за схеми 
за доброволно сертифициране на 
селскостопански продукти и храни, 
отговарят на условията за този вид 
помощ с цел подпомагане на 
покриването на разходите за:
– консултации и помощ при 
разработване на нови инициативи на 
производители;
– административна помощ при 
управление на системата;
– провеждане на вътрешни одити за 
постоянно подобрение и качество;
– сертифициране на системата.

Or. es

Обосновка

Има за цел да популяризира капацитета на организациите на производители и 
кооперациите като задвижващи механизми за прилагането на системи за качество, 
изхождайки от факта, че тяхната структура в голяма степен е подходяща за това.
Общият акцент на кооперациите върху системи за качество спомага за наблюдаване 
и осигуряване на ефективни последващи действия за множество производители.

Изменение 784
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Подпомагането също може да 
покрива разходи, произтичащи от 
информационни и насърчителни 
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дейности за продукти, свързани със 
схемите за качество, описани в 
параграф 1, букви а) и б).

Or. es

Обосновка

Насърчителните и информационните дейности, които присъстват сред мерките за 
помощ в рамките на предишния ЕЗФРСР, са основен фактор в програмите за 
качество, тъй като помагат за популяризиране на това качество сред 
потребителите и поради това са благоприятни за участващите производители.

Изменение 785
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Подпомагането по тази мярка 
може да се използва за обезщетяване 
на производителите за претърпените 
разходи и нереализираните приходи, 
произтичащи от прилагането на 
правила относно опазването на 
околната среда, общественото 
здраве, здравето на животните и 
растенията, хуманното отношение 
към животните и професионалната 
безопасност. Тези правила трябва да 
са включени в националното 
законодателство, което транспонира 
законодателството на Общността, 
установяващо ограничения, които 
оказват влияние на стандартните 
селскостопански разходи и които 
засягат значителен брой 
производители.
Помощта се изплаща ежегодно като 
еднократна сума, намаляваща е и се 
предоставя за период от пет години 
считано от момента, в който 
правилото става задължително в 
съответствие с настоящия 
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регламент. Помощите се ограничават 
до максималната сума, определена в 
Приложение І.

Or. es

Обосновка

Има за цел повторно да установи компенсаторните плащания, установени в член 31 
от Регламент (ЕО) № 1968/2005, с цел гарантиране на устойчивостта на системата 
и конкурентна позиция за селскостопанските предприятия.

Изменение 786
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат: 

а) като годишно поощрение, чийто 
размер се определя съгласно размера 
на фиксираните разходи, възникнали 
от участието в подпомагани схеми. 
За целите на настоящия параграф 
„постоянни разходи“ означава 
разходите, възникнали от 
присъединяването към схема за 
подпомагане на качеството, и
годишната вноска за участие в 
такава схема, включително, когато е 
необходимо, разходите за проверки, 
които се изискват за удостоверяване 
спазването на спецификациите на 
схемата.
б) за покриване на разходите, 
произтичащи от информационни и 
промоционални дейности за 
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продуктите, описани в параграф 1 на 
настоящия член.

Or. es

Изменение 787
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми.

Or. es

Изменение 788
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от седем години.

Or. en

Изменение 789
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от седем години.

Or. pt

Изменение 790
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години. Помощи се 
изплащат ежегодно при представяне 
на документи, оправдаващи 
разходите, но производителят 
кандидатства само веднъж за 
петгодишен период.

Or. fr

Изменение 791
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години. Помощи се 
изплащат ежегодно при представяне 
на документи, оправдаващи 
разходите, но производителят 
кандидатства само веднъж за 
петгодишен период.

Or. fr

Изменение 792
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години. Помощи се 
изплащат ежегодно при представяне 
на необходимите документи. Въпреки 
това, производителят подава една 
кандидатура, обхващаща петгодишен 
период.

Or. it

Изменение 793
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години. Плащанията се 
предоставят ежегодно при 
представяне на съответната 
документация, но валидността на 
кандидатурата на бенефициера е 
многогодишна.

Or. en

Изменение 794
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години. Помощи се 
изплащат ежегодно при представяне 
на необходимите документи. При все 
това, производителят подава една 
кандидатура, обхващаща петгодишен
период.

Or. it

Изменение 795
Giovanni La Via
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години. Помощи се 
изплащат ежегодно при представяне 
на необходимите документи. При все 
това, производителят подава една 
кандидатура, обхващаща петгодишен 
период.

Or. it

Изменение 796
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години.

Помощи се отпускат като годишно 
поощрение, чийто размер се определя 
съгласно размера на фиксираните 
разходи, възникнали от участието в 
подпомагани схеми, за максимален 
период от пет години. При все това, 
земеделски производители, които са 
разширили своята дейност – които, 
след фиксиран петгодишен период, са 
увеличили обхвата на своята дейност 
и са започнали да произвеждат нови 
видове продукти – следва да имат 
право на допълнителна помощ.

Or. lt
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Изменение 797
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощи се предоставят на 
организации на производители, които 
кандидатстват за пръв път за 
участие в схемите за качество, 
посочени в настоящия член, за да им 
съдействат в извършването на 
техните предварителни технически 
проучвания (описание на продукти, 
определяне на спецификации и т.н.), 
пазарни проучвания (маркетинг, 
пласиране на пазара, търсене на 
клиенти и т.н.) и правни процедури 
(създаване на асоциация за управление 
на знак за качество и т.н.).

Or. fr

Изменение 798
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия параграф
„постоянни разходи“ означава 
разходите, възникнали от 
присъединяването към схема за 
подпомагане на качеството, и 
годишната вноска за участие в такава 
схема, включително, когато е 
необходимо, разходите за проверки, 
които се изискват за удостоверяване 
спазването на спецификациите на 
схемата.

За целите на настоящия параграф
„постоянни разходи“ означава 
разходите, възникнали от 
присъединяването към схема за 
подпомагане на качеството, и 
годишната вноска за участие в такава 
схема, включително, когато е 
необходимо, разходите за проверки, 
които се изискват за удостоверяване 
спазването на спецификациите на 
схемата. Разходите за проверки, 
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претърпени от сдруженията на групи 
производители, които са подали 
кандидатура за признаване на етикет 
за качество, са допустими от 
началото на преходния период, тоест 
докато документите се предават от 
държавата членка на Комисията.

Or. it

Изменение 799
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия параграф
„постоянни разходи“ означава 
разходите, възникнали от 
присъединяването към схема за 
подпомагане на качеството, и 
годишната вноска за участие в такава 
схема, включително, когато е 
необходимо, разходите за проверки, 
които се изискват за удостоверяване 
спазването на спецификациите на 
схемата.

За целите на настоящия параграф
„постоянни разходи“ означава 
разходите, възникнали от 
присъединяването към схема за 
подпомагане на качеството, и 
годишната вноска за участие в такава 
схема, включително, когато е 
необходимо, разходите за проверки, 
които се изискват за удостоверяване 
спазването на спецификациите на 
схемата. Разходите за проверки, 
претърпени от нови групи 
производители, които са подали 
кандидатура за признаване на етикет 
за качество, са допустими от 
началото на преходния период, тоест 
докато документите се предават от 
държавата членка на Комисията.

Or. it

Изменение 800
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 a (нов)



PE492.949v01-00 52/184 AM\909362BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Помощи могат да се предоставят 
за информационни и насърчителни 
дейности за качествените 
селскостопански и хранителни 
продукти, описани в параграф 1, 
които все още не получават помощ за 
промоционални дейности.
Бенефициерите могат да са всякакви 
видове организации, състоящи се от 
или представляващи оператори, 
които са активни участници в схема 
за качество за селскостопански или 
хранителни продукти. 
Професионални и/или 
междупрофесионални организации, 
представляващи един или повече 
продукти и/или сектори, отговарят 
на условията, както и регионални 
сдружения за насърчаване на 
качествени селскостопански и 
хранителни продукти.
Колективни операции могат да се 
извършват от няколко сдружения на 
производители, независимо от това 
дали са съчетани в едно сдружение 
или са представлявани от 
професионална и/или 
междупрофесионална организация или 
от регионално сдружение за 
насърчаване. В този случай, 
регионалният произход на 
продуктите може да бъде указан, 
макар че подобно указване не трябва 
да засенчва основното послание на 
продукта.

Or. fr

Изменение 801
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Помощи са налични за групи, 
които подават нови кандидатури за 
участие в схеми за качество (член 17, 
параграф 1, букви а) и б)), за да им 
съдействат за извършване на 
предварителни технически 
проучвания (характеризиране на 
продукти, определяне на 
спецификации), пазарни проучвания 
(маркетинг, пласиране на пазара, 
търсене на клиенти) или правни 
процедури (създаване на асоциации за 
управление на етикети за качество). 
Тази помощ е достъпна за първите 
пет години след официалната 
кандидатура за признаване на етикет 
за качество в държава членка.

Or. it

Изменение 802
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Помощта също може да покрива 
разходи, свързани с подпомагането, 
необходимо за участие в схемите за 
качество, описани в параграф 1, букви 
а), б) и в), и с информационни и 
насърчителни дейности за 
продуктите, които са предмет на 
тези схеми. 

Or. ro

Изменение 803
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Помощите се ограничават до
максималната сума, определена в 
приложение І.

3. Помощите се ограничават до
максималните суми, определени в 
приложение І.

Or. es

Изменение 804
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация относно схемата и 
кандидатстването по нея ще бъдат 
лесно достъпни и процесът ще 
протича по бърз и прозрачен начин без 
излишни административни критерии 
и ограничения;

Or. en

Изменение 805
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 17a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Мерки за качество

Мерки, насочени към подобряване на 
качеството на производството и 
продуктите чрез:
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1) подпомагане на селскостопанските 
производители да се приспособят към 
високите стандарти, наложени от 
законодателството на Общността,
2) насърчаване на селскостопанските 
производители да участват в схеми за 
качество на хранителните продукти;
3) подпомагане на групи 
производители в техните 
информационни и насърчителни 
дейности за продукти в рамките на 
схеми за качество на хранителните 
продукти.

Or. fr

Изменение 806
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 17a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Помощи са налични за 
информационни и насърчителни 
мерки по отношение на продукти, 
включени в схемите за качество (член 
17, параграф 1, букви а) и б)).

Всяка организация, която обхваща 
или представлява производители, 
които активно участват в схема за 
качество за селскостопански или 
хранителни продукти, независимо от 
своята правна форма, може да бъде 
бенефициер. Браншови или 
междубраншови организации, 
представляващи един или повече 
продукти и/или сектори, както и 
регионални сдружения за качествени 
храни и селскостопански продукти, се 
допускат. 
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Насърчителните дейности включват 
по-специално участие в панаири и 
изложения и/или в тяхната 
организация и подобни прояви в 
областта на връзките с 
обществеността, като насърчителна 
дейност чрез различни медии или в 
рамките на пунктовете на продажба.
Основното послание следва да 
подчертава специфичния характер и 
предимствата на включените 
продукти, по-специално тяхното 
качество, използването на 
специфични методи на производство, 
високи стандарти за хуманно 
отношение към животните и 
опазване на околната среда, които 
имат отношение към етикета за 
качество на въпросния продукт.
Съвместни операции могат да се 
извършват от различни групи 
производители, независимо от 
тяхното членуване в сдружения. Те 
също могат да бъдат представени от 
браншова и/или междубраншова 
организация или регионална 
насърчителна агенция. При втория 
случай, регионалният произход на 
продуктите може да бъде указан, при 
условие, че това указание не засенчва 
основното послание.
Следва се специфична процедура за 
гарантиране, че действията, които 
получават помощ за развитие на 
селските райони, не получават също 
помощ по Регламент (ЕО) № 3/2008 на 
Съвета относно действията за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти на 
вътрешния пазар и в трети страни.

Or. it

Изменение 807
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Предложение за регламент
Член 17a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
1. Помощта съгласно член 20, буква в), 
точка i) компенсира някои от 
разходите от гледна точка на 
нереализирани печалби за 
селскостопански производители, 
които са задължени да прилагат 
стандарти за опазването на 
околната среда, общественото 
здраве, здравето на животните и 
растенията, хуманното отношение 
към животните и професионалната 
безопасност. Тези стандарти трябва 
да са наскоро въведени в 
националното законодателство за 
прилагането на законодателството 
на ЕС и да налагат нови задължения 
или ограничения на 
селскостопанската практика, които 
имат значително влияние върху 
експлоатационните разходи и 
засягат значителен брой 
селскостопански производители.
2. Помощта се предоставя под 
формата на уеднаквени временни и 
намаляващи плащания на годишна 
база за максимален период от пет 
години от датата, на която 
разпоредбата става задължителна 
съгласно законодателството на ЕС. 
Помощите се ограничават до 
максималната сума, определена в 
приложението.

Or. it

Изменение 808
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 17a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
1. Помощта съгласно член 20, буква в), 
точка i) се използва за частично 
обезщетяване на разходите и 
нереализираните печалби на 
селскостопански производители, 
претърпени вследствие на 
прилаганите от тях стандарти в 
областта на опазването на околната 
среда, общественото здраве, здравето 
на животните и растенията, 
хуманното отношение към 
животните и професионалната 
безопасност. Тези стандарти следва 
да бъдат въведени в националното 
законодателство, прилагащо правото 
на Общността, и да налагат нови 
задължения или ограничения на 
селскостопанската практика, които 
имат значително влияние върху 
типичните селскостопански 
експлоатационни разходи и засягат 
значителен брой селскостопански 
производители.
2. Помощта се предоставя ежегодно 
под формата на плащане с фиксиран 
размер, като е временна и 
намаляваща, за максимален период от 
5 години, започвайки от датата, на 
която стандартът става 
задължителен съгласно правото на 
Общността. Помощите се 
ограничават до максималната сума, 
определена в приложението.

Or. pt

Изменение 809
Karin Kadenbach
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Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиции във физически активи Инвестиции във физически активи за 
устойчиво, здравословно 
производство, съобразено с климата и 
хуманното отношение към 
животните

Or. en

Изменение 810
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща материални и/или 
нематериални инвестиции, които:

1. Подпомагането, съчетаващо
материални и/или нематериални 
инвестиции, засяга следните мерки:

Or. en

Изменение 811
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата 
производителност на земеделското
стопанство;

а) се отнасят до екологосъобразна 
инфраструктура, свързана с 
развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите, в съответствие с 
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приоритети 4 и 5, установени в член 
5; или

Or. en

Изменение 812
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата 
производителност на земеделското 
стопанство;

а) подобряват в значителна степен 
селскостопанската работа по 
отношение на устойчивостта, 
ползите за здравето, климата и 
производството в условията на 
хуманно отношение към животните;

Or. en

Изменение 813
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

а) подобряват общата икономическа и 
екологична производителност на
производствените системи на
земеделското стопанство, както е 
посочено в член 29, включително 
ефективното използване на ресурсите 
и баланса на емисиите на парникови 
газове;

Or. en
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Изменение 814
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство и 
осъществяват значителен принос 
към намаляването на емисиите, 
които са вредни за климата, и/или 
към подобряването на стандартите 
за хуманно отношение към 
животните и/или към създаването на 
работни места;

Or. de

Изменение 815
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство и/или 
допринасят за приоритетите на 
Съюза за развитие на селските 
райони, както са изброени в член 5, 
по-специално параграф 1, буква б) и 
параграф 5, буква в);

Or. en

Изменение 816
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство и/или 
допринасят за приоритетите на 
Съюза за развитие на селските 
райони, както са изброени в член 5;

Or. en

Обосновка

Enlarge the scope of the provision. Innovation is underpinned by investments made in new or 
not fully developed technologies which have to be certified and approved, e.g. new 
technologies on mitigating climate changes. Such investments can be very risky. However, in 
order to ensure that investments are made to tackle the new societal challenges, support rates 
should be increased if the investments are carried out in relation to activities of maturing the 
market, e.g. testing, certification and documentation of products and technologies. To this 
effect, there is also a need for a one-window approach for Commission approval of support 
pursuant to the provisions for rural development support and state aid rules when it comes to 
supporting innovation, development and investments made with regard to the production of 
products not covered by Annex I to the Treaty.

Изменение 817
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство в 
икономически, екологичен и/или 
социален план;

Or. de

Изменение 818
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

а) подобряват общата икономическа, 
екологична и/или социална
производителност на земеделското 
стопанство;

Or. fr

Изменение 819
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

а) подобряват общата екологична и 
икономическа производителност на 
земеделското стопанство;

Or. en

Изменение 820
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство и на 
кооперациите и организациите на 
производители, признати съгласно 
условията на член 106 от Регламент 
(ЕО) № (Общ регламент за ООП/2012);

Or. pt
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Изменение 821
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство и на 
кооперациите/организациите на 
производители, признати съгласно 
член 106 от Общия регламент за 
ООП;

Or. en

Изменение 822
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

а) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство или на 
организациите на производители, 
признати съгласно член 106 от 
Регламент (ЕО) № […] [Общ 
регламент за ООП];

Or. fr

Изменение 823
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряват общата производителност а) инвестиции, които подобряват 
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на земеделското стопанство; общата производителност на 
земеделското стопанство;

Or. en

Изменение 824
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подобряват биосигурността на 
стопанството, включително 
хуманното отношение към 
животните;

Or. en

Изменение 825
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) съблюдават стандартите на 
Общността, приложими за 
съответната инвестиция;

Or. es

Изменение 826
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са свързани с преработката, 
предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес може да бъде 
продукт, който не е включен в обхвата 
на това приложение;

б) са свързани с преработката, 
предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес следва да бъде 
продукт, включен в обхвата на това 
приложение, или биогориво, или 
биоенергия;

Or. pl

Обосновка

Докладчикът е критично настроен към предложението за помощ за покриването на 
инвестиции, свързани с преработката на селскостопански продукти в продукти, 
които не са признати като такива (т.е. те не са обхванати от Приложение I към 
Договора). Това създава възможност за пренасочване на помощ към оператори, които 
нямат много общо с първичния селскостопански производствен сектор и които 
произвеждат продукти с висока степен на преработка със значителна добавена 
стойност. Тази възможност следва да се прилага единствено за сектора на 
биогорива и биоенергия.

Изменение 827
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са свързани с преработката, 
предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес може да бъде 
продукт, който не е включен в обхвата 
на това приложение;

б) са свързани с преработката, 
предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес може да бъде 
продукт, който не е включен в обхвата 
на това приложение; това засяга 
инвестиции и малки предприятия, 
участващи в преработката, 
предлагането на пазара и 
разработването на селскостопански и 
хранителни продукти.
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Or. fr

Изменение 828
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са свързани с преработката, 
предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес може да бъде 
продукт, който не е включен в обхвата 
на това приложение;

б) са свързани с преработката,
съхранението, предлагането на пазара 
и/или развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес може да бъде 
продукт, който не е включен в обхвата 
на това приложение;

Or. it

Изменение 829
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са свързани с преработката, 
предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес може да бъде 
продукт, който не е включен в обхвата 
на това приложение;

б) са свързани с преработката,
съхранението, предлагането на пазара 
и/или развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес може да бъде 
продукт, който не е включен в обхвата 
на това приложение;

Or. ro

Изменение 830
Sylvie Goulard
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са свързани с преработката, 
предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес може да бъде 
продукт, който не е включен в обхвата 
на това приложение;

б) са свързани с преработката, 
предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към
Договора, или на памука от 
селскостопански и/или 
неселскостопански предприятия. 
Резултатът от производствения процес 
може да бъде продукт, който не е 
включен в обхвата на това приложение;

Or. fr

Изменение 831
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са свързани с преработката, 
предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес може да бъде 
продукт, който не е включен в обхвата 
на това приложение;

б) преработката, предлагането на пазара 
и/или развитието на селскостопанските 
продукти в обхвата на приложение I към 
Договора, или на памука. Резултатът от 
производствения процес може да бъде 
продукт, който не е включен в обхвата 
на това приложение;

Or. en

Изменение 832
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) са свързани с предоставянето на 
услуги за селскостопански и горски 
предприятия, които допринасят за 
подобряване на доходите и 
заетостта.

Or. fr

Изменение 833
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи,
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи,
енергоспестяване, управление на 
водите и водоснабдяване във връзка с 
биоразнообразието и други услуги, 
предлагани от екосистемите;

Or. en

Изменение 834
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
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обединяване и подобряване на земи,
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

обединяване и подобряване на земи,
енергоспестяване и управление на 
водите; или

Or. en

Изменение 835
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
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване, управление на водите
и водноелектрически централи за 
устойчивост на селското стопанство 
и по-специално на системите за 
растителни култури; или

Or. it

Изменение 836
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване, управление на водите
и водноелектрически централи за 
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устойчивост на селското стопанство 
и по-специално на системите за 
растителни култури; или

Or. it

Изменение 837
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване, управление на 
водите, с даване на приоритет на 
съвместните системи за управление 
за използване на земята, 
водоснабдяване и напояване; или

Or. it

Изменение 838
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване, управление на водите
и водоснабдяване, по-специално 
колективни системи за управление на 
земята и водите; или
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Or. pt

Изменение 839
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване чрез специални 
схеми за безвъзмездна помощ и 
управление на водите и напояване; или

Or. en

Изменение 840
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване, управление на водите
и съоръжения за генериране на 
възобновяема енергия, свързани с 
напояването; или

Or. es
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Обосновка

Инвестиции, насочени към енергоспестяване, също следва да отговарят на условията 
за помощ.

Изменение 841
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското и горското стопанство, 
включително достъп до земеделска и 
горска земя, обединяване и подобряване 
на земи, енергоснабдяване и управление 
на водите, включително колективни 
системи за управление на земята и 
водите; или

Or. en

Изменение 842
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското и горското стопанство, 
включително достъп до земеделска и 
горска земя, обединяване и подобряване 
на земи, енергоснабдяване и управление 
на водите; или

Or. en
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Изменение 843
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското и горското стопанство, 
включително достъп до земеделска и 
горска земя, обединяване и подобряване 
на земи, енергоснабдяване и управление 
на водите; или

Or. fr

Изменение 844
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите, разпределение и 
водоснабдяване; или

Or. lv

Изменение 845
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското и горското стопанство, 
включително достъп до земеделска и 
горска земя, обединяване и подобряване 
на земи, енергоснабдяване и управление 
на водите; или

Or. bg

Изменение 846
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието и адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
енергоснабдяване и управление на 
водите; или

в) инфраструктура, свързана с 
развитието и адаптирането на селското 
стопанство, включително достъп до 
земеделска и горска земя, обединяване и 
подобряване на земи, енергоснабдяване 
и управление на водите; или

Or. en

Изменение 847
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
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опазване на околната среда в горите, 
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както 
и с увеличаване на привлекателността 
на районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

Or. it

Изменение 848
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
Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите,
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани
със състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

Or. it

Изменение 849
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите, 
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

д) представляват инвестиции в
производствени и непроизводствени 
дейности, свързани с постигане на агро-
екологичните ангажименти и 
ангажиментите за опазване на околната 
среда в горите, състоянието на запазване
на биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

Or. de

Изменение 850
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите, 
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите, 
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете,
екологично/биологично земеделие,
както и с увеличаване на 
привлекателността на районите от 
Натура 2000 или други райони с висока 
природна стойност, които следва да се 
определят в програмата, това включва 
инвестиции в специфични схеми за 
качество в съответствие с член 17.

Or. en
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Изменение 851
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите, 
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите,
опазването на водните ресурси,
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

Or. fr

Изменение 852
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите, 
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите,
опазването на водните ресурси,
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
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които следва да се определят в 
програмата.

райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

Or. fr

Изменение 853
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите, 
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите, 
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

Ако се правят инвестиции с цел 
съгласуване със стандартите на 
Общността, помощ може да се 
предоставя само за тези, които са 
насочени към съгласуване с 
нововъведени стандарти на 
Общността. В този случай може да 
се осигури гратисен период за 
покриване на този стандарт, който 
не надвишава 36 месеца от датата, 
на която стандартът става 
задължителен за селскостопанското 
предприятие.

Or. es
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Изменение 854
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) представляват инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани с 
постигане на агро-екологичните 
ангажименти и ангажиментите за 
опазване на околната среда в горите, 
състоянието на запазване на 
биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

д) инвестиции в непроизводствени 
дейности, свързани с постигане на агро-
екологичните ангажименти и 
ангажиментите за опазване на околната 
среда в горите, състоянието на запазване 
на биологичното разнообразие на 
местообитанията и видовете, както и с 
увеличаване на привлекателността на 
районите от Натура 2000 или други 
райони с висока природна стойност, 
които следва да се определят в 
програмата.

Or. en

Изменение 855
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) свързани с инвестиции, направени 
от селскостопански производители с 
цел съгласуване с ново общностно 
законодателство в областта на 
опазването на околната среда, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и 
хуманното отношение към 
животните.

Or. en
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Изменение 856
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) допринасят за насърчаването на 
„зелен растеж“, запазването на 
работните места на всички етапи от 
производството и разработването на 
нови области на дейност за 
стопанствата, например в туризма и 
социалната сфера,

Or. de

Обосновка

Инвестиционната помощ е важно изискване за диверсификация и следва да е 
достъпна при съществени действия за основаване на нови фирмени клонове, като 
„социално селско стопанство“, следвайки примера на „Green Care“ и „Agrotourism“.

Изменение 857
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) се отнасят до 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.
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Or. en

Изменение 858
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) се отнасят до 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.

Or. en

Обосновка

Свързаните с физически инвестиции мерки могат да нанесат много вреди, ако не 
бъдат уравновесени чрез мерки за защита на околната среда. Понастоящем 
биологичният контрол не е достатъчно конкурентоспособен в сравнение с 
нормалните пестициди. Все пак това е един действително новаторски метод за 
намаляване използването на пестициди в бъдеще, като същевременно контролът на 
вредителите продължава да се поддържа на висота.

Изменение 859
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) се отнасят до преминаването към 
системи за производство, включващи 
значително по-високи стандарти за 
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хуманно отношение към животните 
от минималните правни изисквания.

Or. en

Изменение 860
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) се отнасят до инвестиции, които 
позволяват и подобряват доставките, 
предварителната обработка и 
използването на възобновяеми 
материали и източници на енергия, 
на странични продукти, отпадъци, 
остатъци и други нехранителни 
суровини за целите на 
биоикономиката;

Or. en

Обосновка

Agriculture and forestry play a key role in achieving the priorities of a more resource 
efficient EU and in relating to lessening dependence on fossil fuels for the use in the energy 
sector but also in the production of materials. This must be done while ensuring a high degree 
of sustainability and food security. It should therefore be possible to support investments in 
physical assets related to the collection, pre-treatment and transport of residues, wastes and 
by-products, such as straw, manure and forest-residues for use in the production of not only 
renewable energy, but also the production of advanced biobased products. The proposed 
amendment ensures consistency with Article 5, paragraph 5, c.

Изменение 861
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) се отнасят до инвестиции, които 
позволяват доставките и 
използването на възобновяеми 
материали и източници на енергия, 
на странични продукти, отпадъци, 
остатъци и други нехранителни 
суровини за целите на 
биоикономиката;

Or. en

Изменение 862
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции 
за подпомагане преструктурирането 
на стопанствата право на помощ 
имат само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

заличава се

Or. en

Изменение 863
Peter Jahr, Britta Reimers



AM\909362BG.doc 85/184 PE492.949v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции 
за подпомагане преструктурирането 
на стопанствата право на помощ 
имат само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

заличава се

Or. de

Изменение 864
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции 
за подпомагане преструктурирането 
на стопанствата право на помощ 
имат само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 

заличава се
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жизнеспособността на 
стопанствата“.

Or. en

Изменение 865
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции 
за подпомагане преструктурирането 
на стопанствата право на помощ 
имат само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

заличава се

Or. en

Изменение 866
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции 
за подпомагане преструктурирането 

заличава се
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на стопанствата право на помощ 
имат само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

Or. en

Изменение 867
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства.

Or. it

Изменение 868
Britta Reimers
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства.

Or. de

Обосновка

Предложеното въвеждане на прагове за селскостопанска инвестиционна помощ е 
дискриминационно и поради това недопустимо.

Изменение 869
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства.
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държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“. 

Or. fr

Изменение 870
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства.

Or. en

Изменение 871
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства.

Or. en

Изменение 872
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства.
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Or. fr

Изменение 873
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства.

Or. it

Изменение 874
Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на отделни или 
обединени земеделски стопанства.
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да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

Or. it

Изменение 875
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на отделни или 
обединени земеделски стопанства и 
доставчици на селскостопански 
услуги.

Or. it

Изменение 876
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства, организации на 
производители, признати съгласно 
член 106 от Регламент (ЕО) № […]
[Общ регламент за ООП], и 
доставчици на селскостопански 
услуги.

Or. fr

Изменение 877
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат само 
стопанства, които не превишават 
определен мащаб и следва да бъдат 
определени в програмата от държавите
членки въз основа на SWOT-анализ, 
направен по отношение на приоритета 
на ЕС за развитие на селските райони
„повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства и кооперации и 
организации на производители, 
признати съгласно условията на член 
106 от Регламент (ЕО) № (Общ 
регламент за ООП/2012). В случай на 
инвестиции за подпомагане 
преструктурирането на стопанствата 
право на помощ имат само стопанства, 
които не превишават определен мащаб 
и следва да бъдат определени в 
програмата от държавите членки въз 
основа на SWOT-анализ, направен по 
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жизнеспособността на стопанствата“. отношение на приоритета на ЕС за 
развитие на селските райони
„повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на стопанствата“.

Or. pt

Изменение 878
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя изключително
на земеделски стопанства, 
включително обединени стопанства.
Подпомагането по параграф 1, букви 
б), в) и г) по правило се предоставя на
земеделски стопанства, включително 
обединени стопанства. Що се отнася 
до бенефициери, различни от 
селскостопански производители, 
органите на държавата членка 
обвързват предоставянето на помощ с 
количествени и други проверки на 
ползите за стопанствата, генерирани 
от инвестицията, изискваща помощ.

Or. it

Изменение 879
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 
стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя изключително
на земеделски стопанства, 
включително обединени стопанства.
Помощта съгласно параграф 1, букви 
б), в) и г) по правило се предоставя на
земеделски стопанства, включително 
обединени стопанства. Що се отнася 
до бенефициери, различни от 
селскостопански производители, 
органите на държавата членка 
обвързват предоставянето на помощ с 
количествени и други проверки на 
ползите за стопанствата, генерирани 
от инвестицията, изискваща помощ.

Or. it

Изменение 880
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат 
само стопанства, които не 
превишават определен мащаб и следва 
да бъдат определени в програмата от 
държавите членки въз основа на 
SWOT-анализ, направен по отношение 
на приоритета на ЕС за развитие на 
селските райони „повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на 

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. Подпомагането по 
параграф 1, буква б) може да се 
отпуска на стопанства или публични 
органи в селски райони.
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стопанствата“.

Or. ro

Изменение 881
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на
стопанствата право на помощ имат само 
стопанства, които не превишават 
определен мащаб и следва да бъдат 
определени в програмата от държавите 
членки въз основа на SWOT-анализ, 
направен по отношение на приоритета 
на ЕС за развитие на селските райони
„повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на стопанствата“.

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства, с изключение на 
неустойчиви системи за селско 
стопанство. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат само 
стопанства, които не превишават 
определен мащаб и следва да бъдат 
определени в програмата от държавите 
членки въз основа на SWOT-анализ, 
направен по отношение на приоритета 
на ЕС за развитие на селските райони
„повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на стопанствата“.

Or. en

Изменение 882
George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. Селскостопанските 
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подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат само 
стопанства, които не превишават 
определен мащаб и следва да бъдат 
определени в програмата от държавите 
членки въз основа на SWOT-анализ, 
направен по отношение на приоритета 
на ЕС за развитие на селските райони
„повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на стопанствата“.

производители, участващи в мерките 
за въглеродна, продоволствена и/или 
енергийна ефективност, описани в 
глава 2 на дял III от Регламент (ЕО) 
№ [DP/2012], имат приоритетен 
достъп до наличната помощ съгласно 
параграф 1, буква а) с цел допълване на 
действията, които те извършват 
посредством плащането за 
селскостопански практики, полезни 
за климата и околната среда. В
случай на инвестиции за подпомагане 
преструктурирането на стопанствата 
право на помощ имат само стопанства, 
които не превишават определен мащаб 
и следва да бъдат определени в 
програмата от държавите членки въз 
основа на SWOT-анализ, направен по 
отношение на приоритета на ЕС за 
развитие на селските райони
„повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на стопанствата“.

Or. en

Обосновка

Използването на „зелени“ мерки за въглеродна, продоволствена и енергийна 
ефективност при директните плащания следва да е свързано с приоритетен достъп 
до консултации и приоритетен достъп до помощ за инвестиции за селскостопанските 
производители, прилагащи тези мерки, с цел създаване на добродетелния кръг, 
необходим за постигане на селско стопанство с по-ефективно използване на 
ресурсите.

Изменение 883
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 2. Подпомагането по параграф 1, 
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буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат само 
стопанства, които не превишават 
определен мащаб и следва да бъдат 
определени в програмата от държавите
членки въз основа на SWOT-анализ, 
направен по отношение на приоритета 
на ЕС за развитие на селските райони
„повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на стопанствата“.

буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства. В случай на инвестиции за 
подпомагане преструктурирането на 
стопанствата право на помощ имат само 
стопанства, които не превишават 
определен мащаб и следва да бъдат 
определени в програмата от държавите
членки въз основа на SWOT-анализ, 
направен по отношение на приоритета 
на ЕС за развитие на селските райони
„повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и на 
жизнеспособността на стопанствата“.

Подпомагането по параграф 1, 
буква б) се предоставя единствено на 
МСП и на организации на 
производители и селскостопански 
кооперации, независими от техния 
размер. Подобно на това, критериите 
за подбор, определени в член 49, 
насърчават проекти, разработени от 
организации на производители и 
кооперации. 

Or. es

Обосновка

The proposal for a Regulation should be amended to factor in the type of enterprise eligible 
for the measure. Hence, support should be restricted to SMEs and producer organisations 
and cooperatives, regardless of their size, since in the case of such undertakings the benefits 
and added value generated by investment is certain to reach the producers/members in the 
area concerned. Both in the text of the Regulation and in its implementation, priority needs to 
be given to undertakings such as producer associations, cooperatives and organisations, and 
to any other body that integrates farmers with the agri-food chain.

Изменение 884
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, 
собственици на гори, групи от 
селскостопански производители и/или 
собственици на гори, или кооперации 
или организации на производители, 
активни по веригата на 
селскостопанските или 
хранителните продукти.

Or. en

Обосновка

Насърчаването не следва да се ограничава до местни пазари и къси вериги на 
доставки. Например, насърчаването на биологични продукти е само един пример за 
това как насърчаването на по-големи пазари е важно за постигането на достатъчно 
търсене. ЕЗФРСР не следва да се използва за подпомагане на междубраншови 
организации.

Изменение 885
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
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определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 50 %.

Or. de

Изменение 886
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители; проекти за 
сътрудничество между малки 
селскостопански производители за 
подобряване на устойчивата 
производителност на техните 
стопанства и за диверсифициране 
към алтернативни източници на 
приходи, включително преработване; 
селскостопански производители или 
групи от селскостопански 
производители, инвестиращи в 
агроекологични системи за 
производство; колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
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превишава 90 %.

Or. en

Изменение 887
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, селскостопански 
производители на биологични 
продукти и селскостопански 
производители и управители на земи, 
които активно инвестират в 
постигането на приоритети 4 и 5,
колективни инвестиции и интегрирани 
проекти, които включват подпомагане в 
рамките на повече от една мярка, 
инвестиции в райони със значителни 
природни ограничения съгласно 
член 33, параграф 3 и дейности, 
подпомагани по линия на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост в съответствие с размерите 
на помощта, определени в 
приложение I. Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

Or. en

Изменение 888
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, селскостопански 
производители на биологични 
продукти и мерки, свързани с 
изпълнението на Натура 2000 и 
Рамковата директива за водите,
колективни инвестиции и интегрирани 
проекти, които включват подпомагане в 
рамките на повече от една мярка, 
инвестиции в райони със значителни 
природни ограничения съгласно 
член 33, параграф 3 и дейности, 
подпомагани по линия на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост в съответствие с размерите 
на помощта, определени в 
приложение I. Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

Or. en

Изменение 889
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
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значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3, райони, 
образуващи част от мрежата на 
Натура 2000, и дейности, подпомагани 
по линия на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

Or. es

Обосновка

Районите в мрежата на Натура 2000 трябва да получават завишен размер на 
подпомагането поради различните ограничения, които ги характеризират. 

Изменение 890
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3, мерки за 
опазване и подобряване на околната 
среда и дейности, подпомагани по 
линия на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
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превишава 90 %.

Or. de

Изменение 891
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади и нови
селскостопански производители, 
колективни инвестиции и интегрирани 
проекти, които включват подпомагане в 
рамките на повече от една мярка, 
инвестиции в райони със значителни 
природни ограничения съгласно 
член 33, параграф 3 и дейности, 
подпомагани по линия на ЕПИ за
производствена и икономическа 
жизнеспособност в рамките на
селскостопанска устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

Or. fr

Изменение 892
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3



AM\909362BG.doc 105/184 PE492.949v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, жени в селското 
стопанство, колективни инвестиции и 
интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

Or. it

Изменение 893
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 

3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
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ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %. Ако не са налични 
достатъчно бюджетни средства по 
съответната програма за регионално 
развитие, помощ се предоставя 
единствено на предприятия, 
признати като организации на 
производители, сдружения на 
организации на производители или 
групи производители. 

Or. es

Обосновка

Има за цел да гарантира, че помощта по програмите за регионално развитие достига 
производителите и че фондовете, предназначени за тези програми, имат благотворен 
ефект върху селските райони, вместо върху сметките на многонационалните 
селскостопански предприятия. 

Изменение 894
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
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 3 не се прилага за 
инвестициите в непроизводствени 
дейности, посочени в параграф 1, 
буква г).

4. Параграф 3 не се прилага за 
инвестициите, посочени в параграф 1, 
буква в), и инвестициите в
непроизводствени дейности, посочени в 
параграф 1, буква г).

Or. it
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Изменение 895
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 3 не се прилага за 
инвестициите в непроизводствени 
дейности, посочени в параграф 1, 
буква г).

4. Параграф 3 не се прилага за 
инвестициите, които засягат 
инфраструктурата, посочена в
параграф 1, буква в), и инвестициите 
в непроизводствени дейности, посочени 
в параграф 1, буква г).

Or. en

Изменение 896
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 3 не се прилага за 
инвестициите в непроизводствени 
дейности, посочени в параграф 1,
буква г).

4. Параграф 3 не се прилага за 
инвестициите в непроизводствени 
дейности, посочени в параграф 1, букви 
в) и г).

Or. fr

Изменение 897
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 3 не се прилага за 
инвестициите в непроизводствени 
дейности, посочени в параграф 1, 
буква г).

4. Параграф 3 не се прилага за 
инвестициите, посочени в параграф 1, 
буква г).
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Or. de

Изменение 898
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Подпомагането по параграф 1, 
буква б) в неговия максимален размер 
се ограничава до микро-, малки и 
средни предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/EО на 
Комисията. За предприятия, които 
не са обхванати от член 2, параграф 1 
от въпросната препоръка, с по-малко 
750 служители или оборот, по-малък 
от 200 милиона EUR, максималната 
сума за помощ се съкращава 
наполовина.

Or. en

Обосновка

Докладчикът критикува предложението да се предоставя подкрепа на 
преработващите предприятия независимо от големината им (досега големите 
предприятия бяха изключени). Големите предприятия, които, поради това че са 
големи, имат силни позиции на пазара, могат да инвестират в разширяването си и без 
да получават подкрепа. Ако вземането на съответните решение бъде оставено на 
държавите членки, това може да доведе до изкривяване на правилата за конкуренция 
на единния пазар.

Изменение 899
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За горските стопанства над 
определен размер, който държавите
членки трябва да определят в 
програмата, подпомагане за 
инвестиции в горски площи се 
предоставя само при представянето 
на план за управление на горите или 
еквивалентен инструмент, включващ 
мерки за биологично разнообразие. 
Тези мерки за биологично 
разнообразие следва да отговарят на 
изискванията за устойчиво 
управление на горите, определени от 
министерската конференция за 
защита на горите в Европа от 1993 г. 
(наричано по-долу „устойчиво 
управление на горите“).

Or. en

Изменение 900
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За горски стопанства над 
определен размер, който държавите
членки определят в програмата, 
подпомагане за инвестиции в горски 
площи се предоставя само при 
представянето на план за управление 
на горите или еквивалентен 
инструмент, включващ мерки за 
биологично разнообразие, за да се 
постигне измеримо подобрение на 
състоянието на запазване на 
местообитанията и видовете, които 
зависят или са засегнати от 
лесовъдство, в съответствие със 
стратегията на ЕС за 
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биоразнообразие.

Or. en

Изменение 901
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Подпомагането за мерки относно 
горите следва да се основава на 
стандарт за добри практики в 
областта на горското стопанство.

Or. en

Изменение 902
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Всичкото подпомагане за 
използване и производство на 
биоенергия следва да се основава на 
критерии за устойчивост.

Or. en

Изменение 903
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Може да се предостави 
подпомагане за инвестиции, 
направени от селскостопанските 
производители за спазване на 
нововъведени стандарти на Съюза в 
областта на опазването на околната 
среда, общественото здраве, здравето 
на животните и растенията, 
хуманното отношение към 
животните и професионалната 
безопасност. Тези стандарти трябва 
да бъдат нововъведени в 
националното законодателство, 
прилагащо правото на Съюза, и да 
налагат нови задължения или 
ограничения на селскостопанската 
практика, които имат значително 
влияние върху типичните 
селскостопански експлоатационни
разходи и засягат значителен брой 
селскостопански производители.

Or. en

Изменение 904
Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Може да се предостави 
подпомагане за инвестиции, 
направени от селскостопанските 
производители за спазване на 
стандарти на Съюза в областта на 
опазването на околната среда, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията, 
хуманното отношение към 
животните и професионалната 
безопасност. Тези стандарти трябва 
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да налагат нови задължения или 
изисквания на практиките на 
култивиране или отглеждане на 
животни, които имат значително 
влияние върху типичните 
селскостопански експлоатационни 
разходи.

Or. it

Изменение 905
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Насърчаване на зелен растеж в 

стопанствата
1. Помощта, предвидена в тази мярка, 
се отпуска за подпомагане на 
инвестиции или покриване на 
допълнителни разходи, претърпени 
от селскостопански производители 
или групи от селскостопански 
производители, извършващи операции 
за:
а) увеличаване на ефективността на 
ресурсите (включително ефективна 
употреба на хранителни вещества и 
продукти за растителна защита и 
ефективно управление на водите и 
обработване на отпадъците)
б) намаляване на емисиите на CO2
в) подобряване на поглъщането на 
въглерода в почвата
2. Държавите членки следва да 
положат усилия за обезпечаване на 
селскостопанските производители, 
които се съгласяват да извършват 
дейности по тази мярка, с 
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необходимите знания и информация 
за тяхното изпълнение, в това число 
чрез експертни консултации във 
връзка с ангажиментите.
3. Помощите се ограничават до 
максималната сума, определена в 
Приложение І.

Or. pt

Изменение 906
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Насърчаване на зелен растеж в 
стопанствата
1. Помощта, предвидена в тази мярка, 
се отпуска за подпомагане на 
инвестиции или покриване на 
допълнителни разходи, претърпени 
от селскостопански производители
или групи от селскостопански 
производители, извършващи операции 
за:
а) увеличаване на ефективността на 
ресурсите (включително 
ефективност на хранителните 
вещества, ефективност при 
използването на продукти за 
растителна защита, ефективно 
управление на водите и ефективно 
използване на остатъци)
б) намаляване на емисиите на 
парникови газове;
в) подобряване на поглъщането на 
въглерода в земеделските земи
2. Държавите членки се стремят да 
обезпечат селскостопанските 
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производители, които се задължават 
да извършват дейности по тази 
мярка, с необходимите знания и 
информация за тяхното изпълнение, в 
това число чрез експертни 
консултации във връзка с 
ангажиментите.
3. Помощите се ограничават до 
максималните суми, определени в 
Приложение І.

Or. en

Обосновка

The fifth Union priority under Article 5 is entitled ‘Promoting resource efficiency and 
supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food 
and forestry sectors’. In other words promoting green growth – measures which support the 
integration of environmental protection in the production process in a way which maintains 
production capacity and contributes to efficiency and productivity. The aim of the new 
European Innovation Partnership under Title IV is also to achieve agricultural productivity 
and sustainability. The inclusion of a specific measure on green growth is also important in 
order to alert farmers of the importance of integrating environmental considerations into 
their attempts to improve productivity. It complements the agri-environmental measure which 
is aimed at encouraging farmers to provide additional environmental services in their role as 
land managers and does not attempt to integrate environmental concerns into the production 
process. Agri-environmental measures may even reduce production capacity and/or 
productivity.

Изменение 907
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инвестициите в превантивни мерки, 
насочени към ограничаване на 
последствията от вероятни природни 
бедствия и катастрофични събития;

а) инвестициите в превантивни мерки, 
насочени към ограничаване на
рисковете и последствията от вероятни 
природни бедствия и катастрофични 
събития;

Or. en
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Изменение 908
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инвестициите в превантивни мерки, 
насочени към ограничаване на 
последствията от вероятни природни 
бедствия и катастрофични събития;

а) инвестициите в превантивни мерки, 
насочени към ограничаване на 
последствията от вероятни природни 
бедствия, неблагоприятни условия на 
околната среда и катастрофични 
събития;

Or. it

Изменение 909
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции за възстановяване 
потенциала на земеделските земи и на 
селскостопанския производствен 
потенциал, разрушени от природни 
бедствия и катастрофични събития.

б) инвестиции за възстановяване 
потенциала на земеделските земи и на 
селскостопанския производствен 
потенциал, разрушени от природни 
бедствия, неблагоприятни условия на
околната среда и катастрофични 
събития.

Or. it

Изменение 910
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подпомагане на икономическата 
дейност, засегната от такива вреди, 
докато тя може да възобнови своята 
жизнеспособност.

Or. fr

Изменение 911
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепата се предоставя на 
селскостопански производители или 
групи селскостопански производители. 
Подкрепа се предоставят и на субекти 
от публичния сектор, когато се установи 
връзка между инвестициите, направени 
от такива субекти, и селскостопанския 
производствен потенциал.

2. Подкрепата се предоставя на 
селскостопански производители или 
групи селскостопански производители и 
предприятия, ангажирани в 
преработването и/или предлагането 
на пазара на продуктите, изброени в 
Приложение I към Договора. Подкрепа 
се предоставят и на субекти от 
публичния сектор, когато се установи 
връзка между инвестициите, направени 
от такива субекти, и селскостопанския 
производствен потенциал.

Or. it

Изменение 912
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по параграф 1, 3. Подпомагането по параграф 1, 
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буква б) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие и 
причиняването на разрушения в 
размер най-малко на 30 % на 
съответния селскостопански 
потенциал вследствие на 
настъпването на това бедствие или 
на мерките, приети в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО на Съвета за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията или нашествие 
на вредители.

буква б) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие.

Or. fr

Изменение 913
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща:

1. Подпомагането, обхващащо 
развитие на стопанствата и 
предприятията, засяга следните 
мерки:

Or. en

Изменение 914
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стартова помощ за: а) стартова помощ и помощ за
прехвърляне и възобновяване за:



PE492.949v01-00 118/184 AM\909362BG.doc

BG

Or. fr

Изменение 915
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стартова помощ за: а) стартова помощ и помощ за
прехвърляне за:

Or. fr

Изменение 916
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стартова помощ за: а) стартова помощ за предприятия и 
кооперации/организации на 
производители, признати съгласно 
член 106 от Общия регламент за 
ООП, за:

Or. en

Изменение 917
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) млади селскостопански
производители;

i) селскостопански производител, 
който притежава подходящи 
професионални умения и 
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компетенции и установява за пръв 
път земеделско стопанство в 
качеството на ръководител на 
стопанството и изпълнява 
допълнителните критерии, както 
могат да бъдат определени от 
държавите членки;

Or. en

Изменение 918
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) млади селскостопански
производители;

i) селскостопански производител, 
който притежава подходящи 
професионални умения и 
компетенции и установява за пръв 
път земеделско стопанство в 
качеството на ръководител на 
стопанството и изпълнява 
допълнителните критерии, както 
могат да бъдат определени от 
държавите членки;

Or. en

Изменение 919
Martina Anderson

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) млади селскостопански
производители;

i) селскостопански производител, 
който притежава подходящи 
професионални умения и 
компетенции и установява за пръв 
път земеделско стопанство в 



PE492.949v01-00 120/184 AM\909362BG.doc

BG

качеството на ръководител на 
стопанството и изпълнява 
допълнителните критерии, както 
могат да бъдат определени от 
държавите членки;

Or. en

Изменение 920
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) млади селскостопански 
производители;

i) млади селскостопански 
производители и нови участници на 
пазара;

Or. en

Изменение 921
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) млади селскостопански 
производители;

i) млади селскостопански 
производители и нови участници в 
селското стопанство;

Or. fr

Изменение 922
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
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) млади селскостопански 
производители;

i) млади селскостопански 
производители и жени в селското 
стопанство;

Or. it

Изменение 923
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) млади селскостопански 
производители;

i) млади селскостопански 
производители и такива, които са 
завършили обучение на работното 
място;

Or. en

Изменение 924
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) нови селскостопански 
производители; 

Or. fr

Изменение 925
Maria do Céu Patrão Neves



PE492.949v01-00 122/184 AM\909362BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) млади селскостопански 
производители, образуващи 
кооперация;

Or. pt

Изменение 926
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) неселскостопански дейности в 
селските райони;

ii) неселскостопански дейности, 
извършвани от земеделски и горски 
стопанства и други микро- и малки 
предприятия в селските райони;

Or. de

Обосновка

Цялостната екологична полза от тази мярка следва да се формира чрез допълнително 
развитие на селскостопански предприятия и следва да е насочена към 
експлоатационната диверсификация/смяната на поколенията.

Изменение 927
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) неселскостопански дейности в 
селските райони;

ii) ръководени от общностите 
местни партньорства за развитие и 
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други неселскостопански дейности в 
селските райони;

Or. en

Изменение 928
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) неселскостопански дейности в 
селските райони;

ii) неселскостопански дейности и 
предоставянето на селскостопански 
услуги в селските райони;

Or. fr

Изменение 929
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 20 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) неселскостопански дейности в 
селските райони;

ii) неселскостопански дейности и 
предоставяне на селскостопански 
услуги в селските райони;

Or. it

Изменение 930
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) неселскостопански дейности в 
селските райони;

ii) неселскостопански дейности и 
предоставяне на селскостопански 
услуги в селските райони;

Or. it

Изменение 931
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) развитието на малки стопанства; iii) развитието на земеделски и горски
стопанства;

Or. de

Обосновка

Тази мярка следва да е достъпна за всички селскостопански и горски промишлености, 
независимо от техния размер.

Изменение 932
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) развитието на малки стопанства; iii) развитието на малки стопанства и 
сътрудничеството между тях;

Or. en
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Изменение 933
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности;

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности, които предоставят 
икономически ползи за 
селскостопанския сектор;

Or. en

Изменение 934
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности;

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности, генериращи печалба;

Or. pt

Изменение 935
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности;

б) инвестиции в ръководени от 
общностите местни партньорства 
за развитие и други неселскостопански 
дейности;

Or. en
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Изменение 936
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности;

б) инвестиции в създаване и развитие 
на неселскостопански дейности, 
включително преработване и 
предлагане на пазара на продукти, 
когато входните ресурси или 
резултатът от производствения 
процес е продукт, който не е 
обхванат от Приложение I към 
Договора;

Or. en

Изменение 937
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности;

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности и предоставянето на 
селскостопански услуги;

Or. fr

Изменение 938
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 20 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности;

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности и предоставяне на 
селскостопански услуги;

Or. it

Изменение 939
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) плащания за селскостопански 
производители, които решават да 
прекратят своята дейност с оглед 
прехвърляне на своите 
селскостопански предприятия към 
други производители.

Or. ro

Изменение 940
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема 
за дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 

заличава се
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селскостопански производител.

Or. fr

Изменение 941
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема 
за дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

заличава се

Or. fr

Изменение 942
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема 
за дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

заличава се
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Or. ro

Изменение 943
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

в) подпомагане на селскостопански 
производители, участващи в
доброволната схема за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

Or. es

Изменение 944
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

в) еднократно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

Or. en
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Изменение 945
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

в) еднократно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

Or. en

Изменение 946
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

в) еднократно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

Or. en
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Изменение 947
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

в) еднократно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

Or. pt

Изменение 948
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), или дребни 
производители в най-отдалечените 
региони, които трайно прехвърлят 
стопанството си на друг 
селскостопански производител.

Or. fr
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Изменение 949
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“), или дребни 
производители в най-отдалечените 
региони, които трайно прехвърлят 
стопанството си на друг 
селскостопански производител.

Or. fr

Изменение 950
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) изплащане на бонус при 
пенсиониране за селскостопански 
производители, които решават да 
прекратят своята селскостопанска 
дейност с цел прехвърляне на своето 
стопанство към млад производител. 
Този бонус може да възлиза на 50% от 
стартовата помощ за млади 
селскостопански производители, 
съгласно разпоредбите на параграф 1, 
буква а), точка i), и е свързан с 
количеството работа, извършена на 
прехвърленото стопанство, с 
максимална стойност за 
предприятия използвайки поне 
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еквивалента на една селскостопанска 
работна единица на година.

Or. pt

Изменение 951
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) плащания при ранно пенсиониране 
за селскостопански производители, 
които решават да прекратят своята 
селскостопанска дейност с цел 
прехвърляне на своето стопанство 
към млад производител.

Or. en

Изменение 952
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) плащания за пенсии на 
селскостопански производители, 
които прехвърлят за постоянно 
стопанството си на млад 
производител.

Or. it

Изменение 953
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) помощ преди пенсиониране за 
селскостопански производители, 
които прехвърлят за постоянно 
стопанството си на други 
селскостопански производители, 
пряко или чрез публични органи, 
чиято роля е да насърчават смяна на 
поколенията чрез управление на 
прехвърлянето на земи.

Or. es

Обосновка

Има за цел да насърчава реалистични и ефективни начини за насърчаване на смяна на 
поколенията чрез прехвърлянето на земи между селскостопански производители и да 
включва в програмите за подпомагане подходи, приети в някои държави членки, които 
улесняват този процес, като публични „банки“ за земя.

Изменение 954
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) плащания за пенсии на 
селскостопански производители, 
които прехвърлят за постоянно 
стопанството си на друг 
селскостопански производител.

Or. en

Обосновка

Настоящата схема за ранно пенсиониране следва да се запази и да не е ограничена 
само до дребни стопанства.
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Изменение 955
Petri Sarvamaa

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) плащания за пенсии на 
селскостопански производители, 
които прехвърлят за постоянно
стопанството си на друг 
селскостопански производител.

Or. en

Изменение 956
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) плащания за пенсии на 
селскостопански производители, 
които прехвърлят за постоянно 
стопанството си на друг 
селскостопански производител.

Or. en

Изменение 957
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) специална схема за възобновяеми 
енергийни източници в селското 
стопанство
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Or. en

Изменение 958
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители.

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители за 
максимален период от три години, 
предмет на съгласуваност с 
изискването за възползване от 
консултантските услуги за 
управление през периода на 
финансиране.

Or. de

Изменение 959
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители.

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители и нови 
участници в селското стопанство.

Or. fr

Изменение 960
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители.

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители и нови 
селскостопански производители.

Or. fr

Изменение 961
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители.

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители и нови 
участници в селското стопанство.

Or. fr

Изменение 962
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
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители.

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители и жени 
в селското стопанство.

Or. it
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Изменение 963
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители.

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители и на 
тези, които са завършили обучение на 
работното място.

Or. en

Изменение 964
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители.

Подпомагането по параграф 1, буква а), 
точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители и може 
да приеме формата на достъп до 
капитал при преференциални условия.

Or. en

Изменение 965
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, 
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буква а), точка ia) се предоставя на 
кооперации, в които повечето членове 
са млади селскостопански 
производители.

Or. pt

Изменение 966
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Elisabeth Köstinger, Milan Zver

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, със строго прилагане на 
изискванията на член 7 от Регламент 
(ЕО) № ...CSF/2012, който гласи, че 
държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на 
подготовката и изпълнението на 
оперативните програми се насърчава 
равенството между мъжете и 
жените и отчитането на 
социалните аспекти на пола. 
Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, 
за да предотвратят всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмите.

Or. en
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Изменение 967
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, на ръководени от 
общностите местни партньорства 
за развитие, местни групи за 
действие и други сдружения и мрежи 
за развитие на селските райони.

Or. en

Изменение 968
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на малки и средни 
селскостопански предприятия, 
кооперации и организации на 
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производители, признати съгласно 
условията на член 106 от Регламент 
(ЕО) № (ООП/2012).

Or. pt

Изменение 969
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, на други жители на 
селските райони и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Or. en

Изменение 970
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия, свързани със селското и 
горското стопанство в селските 
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дейности. райони, извършващи неселскостопански 
дейности, включително туризъм.

Or. de

Изменение 971
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на МСП в селските райони.

Or. es

Обосновка

Селскостопанските предприятия и МСП също следва да могат да диверсифицират.

Изменение 972
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на МСП в селските райони.
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извършващи неселскостопански 
дейности.

Or. es

Обосновка

Прилага се и за двете изменения. Има за цел да гарантира, че диверсификацията не е 
ограничена по мащаб или по подотрасъл, и да вземе предвид ролята на кооперациите. 

Изменение 973
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на предприятия в селските 
райони, извършващи неселскостопански 
дейности.

Or. en

Обосновка

Иновацията и диверсификацията в селското стопанство не следва да са ограничени 
до микро- и малки дейности.

Изменение 974
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
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селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на предприятия в селските 
райони, извършващи неселскостопански 
дейности.

Or. en

Обосновка

Иновацията и диверсификацията в селското стопанство не следва да са ограничени 
до микро- и малки дейности. Всички дейности, включително големите биорафинерии, 
следва да се насърчават и подпомагат. Тези дейности ще създадат нови възможности 
за бизнес и диверсификация на доходите за селскостопанските производители и други 
действащи лица в областта на развитието на селските райони.

Изменение 975
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони.

Or. es

Обосновка

Селскостопанските предприятия също следва да могат да диверсифицират. 
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Изменение 976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони.

Or. es

Обосновка

Селскостопанските предприятия също следва да могат да извършват дейности по 
диверсификация.

Изменение 977
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство и 
селскостопански МСП, които 
стартират неселскостопански дейности, 
и на микро- и малки предприятия в 
селските райони, извършващи 
неселскостопански дейности.

Подпомагането по параграф 1, 
буква a), точка ii) се предоставя на 
МСП, кооперации, организации на 
производители, признати съгласно 



PE492.949v01-00 146/184 AM\909362BG.doc

BG

член 106 от Общия регламент за 
ООП, на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство, които 
стартират неселскостопански 
дейности в селските райони.

Or. en

Изменение 978
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и такива предприятия, 
които предоставят селскостопански 
услуги.

Or. fr

Изменение 979
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 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
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членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и предоставянето на 
селскостопански услуги.

Or. it

Изменение 980
Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, включително туризъм.

Or. it

Изменение 981
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка iii) се предоставя на малки 
стопанства, определени от държавите
членки.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка iii) се предоставя на стопанства, 
които отговарят на критериите, 
установени в член 9, глава 1, дял II от 
Регламент (ЕО) № DP/2012, и малки 
стопанства, определени от държавите
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членки.

Or. de

Обосновка

Мерките за развитието на бизнес следва да допринасят за развитието на всички 
активни селскостопански предприятия, както допринасят за развитието на дребните 
стопанства.

Изменение 982
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка iii) се предоставя на малки 
стопанства, определени от държавите
членки.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка iii) се предоставя на малки 
стопанства, определени от настоящия 
Регламент и държавите членки.

Or. en

Изменение 983
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя в селските райони на 
микро- и малки предприятия,
кооперации и организации на 
производители, признати съгласно 
условията на член 106 от Регламент 
(ЕО) № (ООП/2012), извършващи 
неселскостопански дейности, и на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство.
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Or. pt

Изменение 984
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство и на други 
жители на селски райони.

Or. en

Изменение 985
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, които имат връзки със 
селското и горското стопанство, и на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство.

Or. de
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Изменение 986
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, при условие, че те са 
свързани с проекти, генериращи 
икономически ползи за 
селскостопанския сектор, и на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство.

Or. it

Изменение 987
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на МСП в селските 
райони и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Or. es

Обосновка

Селскостопанските предприятия също следва да могат да диверсифицират.
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Изменение 988
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на предприятия в 
селските райони, извършващи 
неселскостопански дейности, и на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство.

Or. en

Обосновка

Иновацията и диверсификацията в селското стопанство не следва да са ограничени 
до микро- и малки дейности.

Изменение 989
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на предприятия в 
селските райони, извършващи 
неселскостопански дейности, и на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство.

Or. en

Обосновка

Иновацията и диверсификацията в селското стопанство не следва да са ограничени 
до микро- и малки дейности. Всички дейности, включително големите биорафинерии, 
следва да се насърчават и подпомагат. Тези дейности ще създадат нови възможности 



PE492.949v01-00 152/184 AM\909362BG.doc

BG

за бизнес и диверсификация на доходите за селскостопанските производители и други 
действащи лица в областта на развитието на селските райони.

Изменение 990
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони и на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство.

Or. es

Обосновка

Селскостопанските предприятия също следва да могат да диверсифицират.

Изменение 991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони и на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство.

Or. es
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Обосновка

Селскостопанските предприятия също следва да могат да извършват дейности по 
диверсификация.

Изменение 992
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство и на микро- и 
малки предприятия, предоставящи 
селскостопански услуги.

Or. fr

Изменение 993
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 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански
производители или членове на 
земеделското стопанство и микро- и 
малки предприятия, предоставящи 
селскостопански услуги.
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Or. it

Изменение 994
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, на малки предприятия, 
преработващи селскостопански и
хранителни продукти, и на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство.

Or. fr

Изменение 995
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство, включително 
откриването или развитието на 
малки кланици.

Or. en
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Изменение 996
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се предоставя на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители в 
момента на внасянето на 
заявленията им за подпомагане за 
поне една година, ако са се задължили 
да прехвърлят цялото си стопанство 
и съответните права за плащане на 
друг селскостопански производител. 
Подпомагането се изплаща от 
датата на прехвърлянето до 31 
декември 2020 г.

заличава се

Or. fr

Изменение 997
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се предоставя на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители в 
момента на внасянето на 
заявленията им за подпомагане за 
поне една година, ако са се задължили 
да прехвърлят цялото си стопанство 
и съответните права за плащане на 
друг селскостопански производител. 
Подпомагането се изплаща от 

заличава се
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датата на прехвърлянето до 31 
декември 2020 г.

Or. en

Изменение 998
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква в) 
се предоставя на селскостопански 
производители, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители в момента на 
внасянето на заявленията им за 
подпомагане за поне една година, ако
са се задължили да прехвърлят цялото 
си стопанство и съответните права за 
плащане на друг селскостопански 
производител. Подпомагането се 
изплаща от датата на прехвърлянето до 
31 декември 2020 г.

Подпомагането по параграф 1, буква в) 
се предоставя на селскостопански 
производители, които са се задължили 
да прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права за плащане на друг 
селскостопански производител 
Подпомагането се изплаща на поне две 
вноски, еквивалентни на 120% от
правата на плащане, установени за 
период от пет години, започвайки от
датата на прехвърлянето. Държавите
членки установяват условията за 
предоставянето на тази помощ.

Or. ro

Изменение 999
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква в) 
се предоставя на селскостопански 
производители, участващи в схемата за 
дребни селскостопански производители 
в момента на внасянето на заявленията 
им за подпомагане за поне една година, 
ако са се задължили да прехвърлят 

Подпомагането по параграф 1, буква в) 
се предоставя на селскостопански 
производители, участващи в
доброволната схема за дребни 
селскостопански производители в 
момента на внасянето на заявленията им 
за подпомагане за поне една година, ако 
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цялото си стопанство и съответните 
права за плащане на друг 
селскостопански производител. 
Подпомагането се изплаща от датата на 
прехвърлянето до 31 декември 2020 г.

са се задължили да прехвърлят цялото 
си стопанство и съответните права за 
плащане на друг селскостопански 
производител. Подпомагането се 
изплаща от датата на прехвърлянето до 
31 декември 2020 г.

Or. es

Изменение 1000
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква 
ва) се отпуска на селскостопански 
производители със селскостопанска 
практика от най-малко 10 години, 
които са не по-млади от 65 години, 
ангажират се да прехвърлят цялото 
си стопанство и съответните права 
на плащане на млад селскостопански 
производител и окончателно 
преустановяват всички търговски 
селскостопански дейности.

Or. it

Изменение 1001
Petri Sarvamaa

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква 
ва) се отпуска на селскостопански 
производители със селскостопанска 
практика от най-малко 10 години, 
които са не по-млади от 60 години, 
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ангажират се да прехвърлят цялото 
си стопанство и съответните права 
на плащане на друг селскостопански 
производител и окончателно 
преустановяват всички търговски 
селскостопански дейности.

Or. en

Изменение 1002
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква 
ва) се отпуска на селскостопански 
производители със селскостопанска 
практика от най-малко 10 години, 
които са не по-млади от 60 години, 
ангажират се да прехвърлят цялото 
си стопанство и съответните права 
на плащане на друг селскостопански 
производител и окончателно 
преустановяват всички търговски 
селскостопански дейности.

Or. en

Обосновка

Възрастовата граница на схемата за ранно пенсиониране следва да е по-ниска от 65 
години.

Изменение 1003
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 5 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква 
ва) се отпуска на селскостопански 
производители със селскостопанска 
практика от най-малко 10 години, 
които са не по-млади от 60 години, и 
които се ангажират да прехвърлят за 
постоянно цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на 
друг селскостопански производител и 
окончателно преустановяват всички 
търговски селскостопански дейности.

Or. es

Обосновка

Процедурите, приложими за преустановяване на дейност и ранно пенсиониране, 
следва да се възстановят с цел насърчаване на смяна на поколенията. 

Изменение 1004
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a) 
се предоставя само при представянето 
на бизнес план. Изпълнението на този 
бизнес план трябва да започне в срок от 
шест месеца от датата на решението за 
отпускане на помощта.

Подпомагането по параграф 1, буква a) 
се предоставя само при представянето 
на бизнес план, в т.ч. оценка на 
въздействието за екологичните 
характеристики. Изпълнението на 
този бизнес план трябва да започне в 
срок от шест месеца от датата на 
решението за отпускане на помощта.

Or. en

Изменение 1005
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a) 
се предоставя само при представянето 
на бизнес план. Изпълнението на този 
бизнес план трябва да започне в срок от
шест месеца от датата на решението за 
отпускане на помощта.

Подпомагането по параграф 1, буква a) 
се предоставя само при представянето 
на бизнес план. Изпълнението на този 
бизнес план трябва да започне в срок от
дванадесет месеца от датата на 
решението за отпускане на помощта.

Or. fr

Изменение 1006
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a) 
се предоставя само при представянето 
на бизнес план. Изпълнението на този 
бизнес план трябва да започне в срок от
шест месеца от датата на решението за 
отпускане на помощта.

Подпомагането по параграф 1, буква a) 
се предоставя само при представянето 
на бизнес план. Изпълнението на този 
бизнес план трябва да започне в срок от
една година от датата на решението за 
отпускане на помощта.

Or. ro

Изменение 1007
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят горни и 
долни прагове за разрешаване на 
достъп до подпомагане на 
земеделските стопанства 

заличава се
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респективно съгласно параграф 1, 
буква a), точка i) и параграф 1, 
буква a), точка iii). Долният праг за 
подпомагане по параграф 1, буква a), 
точка i) е значително по-нисък от 
горния праг за подпомагане по 
параграф 1, буква a), точка iii). 
Подпомагането обаче се ограничава до 
стопанства, отговарящи на 
определението за микро- и малки 
предприятия.

Or. es

Обосновка

Не следва да се налагат ограничения за смяната на поколенията, различни от 
жизнеспособност и способността на младите селскостопански производители 
успешно да прилагат своите бизнес планове.

Изменение 1008
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят горни и 
долни прагове за разрешаване на 
достъп до подпомагане на 
земеделските стопанства 
респективно съгласно параграф 1, 
буква a), точка i) и параграф 1, 
буква a), точка iii). Долният праг за 
подпомагане по параграф 1, буква a), 
точка i) е значително по-нисък от 
горния праг за подпомагане по 
параграф 1, буква a), точка iii). 
Подпомагането обаче се ограничава до 
стопанства, отговарящи на 
определението за микро- и малки 
предприятия.

заличава се

Or. en
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Изменение 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят горни и 
долни прагове за разрешаване на 
достъп до подпомагане на 
земеделските стопанства 
респективно съгласно параграф 1, 
буква a), точка i) и параграф 1, 
буква a), точка iii). Долният праг за 
подпомагане по параграф 1, буква a), 
точка i) е значително по-нисък от 
горния праг за подпомагане по 
параграф 1, буква a), точка iii). 
Подпомагането обаче се ограничава до 
стопанства, отговарящи на 
определението за микро- и малки 
предприятия.

заличава се

Or. es

Обосновка

Не следва да се налагат ограничения за смяната на поколенията, различни от 
жизнеспособност и способността на младите селскостопански производители 
успешно да прилагат своите бизнес планове.

Изменение 1010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят горни и 
долни прагове за разрешаване на достъп 
до подпомагане на земеделските 

Държавите членки определят горни и 
долни прагове за разрешаване на достъп 
до подпомагане на земеделските 
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стопанства респективно съгласно 
параграф 1, буква a), точка i) и 
параграф 1, буква a), точка iii). Долният 
праг за подпомагане по параграф 1, 
буква a), точка i) е значително по-нисък 
от горния праг за подпомагане по 
параграф 1, буква a), точка iii). 
Подпомагането обаче се ограничава до
стопанства, отговарящи на
определението за микро- и малки 
предприятия.

стопанства респективно съгласно 
параграф 1, буква a), точка i) и 
параграф 1, буква a), точка iii). Долният 
праг за подпомагане по параграф 1, 
буква a), точка i) е значително по-нисък 
от горния праг за подпомагане по 
параграф 1, буква a), точка iii). 
Подпомагането обаче се предоставя на
стопанства, отговарящи на
определенията за действащ 
селскостопански производител и
микро- и малки предприятия.

Or. de

Изменение 1011
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят горни и 
долни прагове за разрешаване на достъп 
до подпомагане на земеделските 
стопанства респективно съгласно 
параграф 1, буква a), точка i) и 
параграф 1, буква a), точка iii). Долният 
праг за подпомагане по параграф 1, 
буква a), точка i) е значително по-нисък 
от горния праг за подпомагане по 
параграф 1, буква a), точка iii). 
Подпомагането обаче се ограничава до 
стопанства, отговарящи на 
определението за микро- и малки 
предприятия.

Държавите членки определят горни и 
долни прагове за разрешаване на достъп 
до подпомагане на земеделските 
стопанства респективно съгласно 
параграф 1, буква a), точка i) и 
параграф 1, буква a), точка iii). Долният 
праг за подпомагане по параграф 1, 
буква a), точка i) е значително по-нисък 
от горния праг за подпомагане по 
параграф 1, буква a), точка iii). Тези 
прагове вземат предвид 
сътрудничеството между малки 
стопанства. Подпомагането обаче се 
ограничава до стопанства, отговарящи 
на определението за микро- и малки 
предприятия.

Or. en
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Изменение 1012
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, 
буква а), точка i) се използва също за 
закупуването и/или наемането на:
а) земя;
б) оборудване и машини;
в) хамбари;
приемайки формата на банкова 
гаранция за договори за наем и/или 
покупко-продажба за земя и свързани 
капиталови инвестиции. 
В такива случаи помощта се добавя 
към плащането с фиксиран размер и е 
предмет на ставките, посочени в 
Приложение I в съответствие с 
разпоредбите на член 18.

Or. it

Изменение 1013
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква 
а), точка i) също може да бъде 
насочено към създаване на 
иновативни финансови инструменти 
за улесняване на устойчиви промени в 
използването на земята за нови 
селскостопански производители.
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Or. en

Изменение 1014
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, 
буква а), точка i) също може да бъде 
насочено към наемане на земя за 
млади селскостопански 
производители, приемайки формата 
на банкова гаранция за договори за 
наем на земя и помощ за лихви. В 
такива случаи помощта се добавя към 
плащането с фиксиран размер и е 
предмет на ставките, посочени в 
Приложение I в съответствие с 
разпоредбите на член 18.

Or. it

Изменение 1015
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, 
буква а), точка i) също може да бъде 
насочено към наемане на земя за 
млади селскостопански 
производители, приемайки формата 
на банкова гаранция за договори за 
наем на земя и помощ за лихви и 
данъчни облекчения.

Or. es
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Обосновка

От съществено значение е да се увеличат възможностите за млади селскостопански 
производители и да се обмислят допълнителни видове помощи за тях под формата на 
допълнителни стимули като създаването на „банки“ за земя или услуги за прехвърляне 
на земи, стимули за повишаване на размерите на стопанствата, данъчни облекчения и 
т.н.

Изменение 1016
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Подпомагането по параграф 1, 
буква a) е под формата на плащане с 
фиксиран размер, което може да се 
изплати на най-малко две вноски през 
максимален период от пет години. 
Плащанията могат да бъдат 
намаляващи. В съответствие с 
параграф 1, буква a), точки i) и ii) 
плащането на последната вноска се 
извършва само при коректно 
изпълнение на бизнес плана.

5. Подпомагането по параграф 1, 
буква a) е под формата на плащане с 
фиксиран размер през максимален 
период от пет години или под друга 
форма като гаранция за заем или 
гарантиран лихвен процент. В случай 
на плащане с фиксиран размер,
плащанията могат да бъдат намаляващи.

Изпълнението на изискванията на 
бизнесплана се оценява от 
компетентните органи най-късно до 
пет години след датата, на която се 
взема индивидуалното решение за 
отпускане на помощ. Като се 
съобразяват с обстоятелствата, при 
които се изпълнява бизнесплана, 
държавите членки определят 
условията за възстановяване на 
подпомагането, която младият 
земеделски производител вече е 
получил, ако той не е успял да 
изпълни предвиденото в бизнесплана 
към момента на извършване на 
оценката.

Or. fr
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Изменение 1017
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Подпомагането по параграф 1, 
буква a) е под формата на плащане с 
фиксиран размер, което може да се 
изплати на най-малко две вноски през 
максимален период от пет години.
Плащанията могат да бъдат 
намаляващи. В съответствие с 
параграф 1, буква a), точки i) и ii) 
плащането на последната вноска се 
извършва само при коректно 
изпълнение на бизнес плана.

5. Подпомагането по параграф 1, 
буква a) е под формата на плащане с 
фиксиран размер, което може да се 
изплати на една или повече вноски през 
максимален период от пет години. В 
случай на избиране на варианта за 
разделяне на плащането на отделни 
плащания, те могат да бъдат 
намаляващи. В такъв случай, в
съответствие с параграф 1, буква a), 
точки i) и ii) плащането на последната 
вноска се извършва само при коректно 
изпълнение на бизнес плана.

Or. en

Обосновка

We propose, for the sake of simplification, to allow payment of the young farmer premium in 
one instalment. Persons starting agricultural activity usually have enormous investment needs 
resulting from inter alia the need of assuring adequate technical infrastructure, adapting of a 
farm to the standards, ensuring of quality and security of production. For this reason support 
in the form of one instalment is justifiable, as it allows for quick undertaking of necessary 
action on the farm. The need of efficiency can be regulated by a Member State which can 
introduce a requirement for settlement of the way the premium was used.

Изменение 1018
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Максималната сума на подпомагането 6. Максималната сума на подпомагането 
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по параграф 1, буква а) е установена в 
приложение I. Държавите членки 
определят сумата на подпомагането по 
параграф 1, буква a), точки i) и ii), като 
отчитат и социално-икономическата 
ситуация в програмния район.

по параграф 1, буква а) е установена в 
приложение I. Тази сума не може да 
включва помощ под формата на 
банкова гаранция, както е посочено в 
член 20, параграф 4, алинея 2а.
Държавите членки определят сумата на 
подпомагането по параграф 1, буква a), 
точки i) и ii), като отчитат и социално-
икономическата ситуация в програмния 
район.

Or. fr

Изменение 1019
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите членки могат да 
предоставят рента на 
селскостопанските производители, 
посочени в параграф 1, буква в), които 
са на възраст поне 65 години, без това 
да се счита за държавна помощ. 

Or. ro

Изменение 1020
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се равнява на 120 % от 
годишното плащане, което 
бенефициерът е получавал по схемата 
за дребни селскостопански 

заличава се
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производители.

Or. fr

Изменение 1021
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се равнява на 120 % от 
годишното плащане, което 
бенефициерът е получавал по схемата 
за дребни селскостопански 
производители.

заличава се

Or. fr

Изменение 1022
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се равнява на 120 % от 
годишното плащане, което 
бенефициерът е получавал по схемата 
за дребни селскостопански 
производители.

заличава се

Or. ro

Изменение 1023
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се равнява на 120 % от 
годишното плащане, което 
бенефициерът е получавал по схемата за 
дребни селскостопански производители.

7. Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се равнява на 150 % от 
годишното плащане, което 
бенефициерът е получавал по схемата за 
дребни селскостопански производители, 
под формата на годишни плащания 
или като еднократна сума.

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага значително увеличаване на размера на помощта до поне 150% 
от годишното плащане в рамките на първи стълб. Докладчикът одобрява помощ под 
формата на набирателна еднократна сума.

Изменение 1024
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавите членки вземат предвид 
социалните и екологичните условия в 
засегнатите селски райони, преди да 
въведат тази мярка.

Or. en

Изменение 1025
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
минималното съдържание на бизнес 
плановете и критериите, които ще се 
използват от държавите членки за 
определяне на праговете, посочени в 
параграф 4.

8. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
минималното съдържание на бизнес 
плановете.

Or. en

Изменение 1026
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20а
Ранно пенсиониране

1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя на:
а) селскостопански производители, 
които решават да прекратят своята 
селскостопанска дейност с цел 
прехвърляне на своето стопанство 
към други селскостопански 
производители;
б) селскостопански работници, които 
решават да прекратят окончателно 
земеделската дейност при 
прехвърлянето на стопанството.
2. Лицето, което прехвърля имот:
а) не следва да бъде под 55 години, но 
не още в нормална възраст за 
пенсиониране по времето на 
прехвърлянето или не повече от 10 
години по-млад от нормалната 
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възраст за пенсиониране във 
въпросната държава членка по 
времето на прехвърлянето;
б) прекратява окончателно цялата 
търговска селскостопанска дейност;
в) трябва да е практикувало 
селскостопанска дейност през 10-те 
години, предшестващи 
прехвърлянето.
3. Лицето, на което се прехвърля:
а) наследява лицето, което прехвърля, 
чрез установяване, както е предвидено 
в член 22; или б) е земеделски 
производители, не по-възрастен от 50 
години, или частна фирма и получава 
собствеността върху земеделското 
стопанство, освободено от лицето, 
което прехвърля, за да увеличи 
размера на земеделското стопанство.
4. Селскостопанският работник:
а) е на възраст, не по-малка от 55 
години, но не още в нормална възраст 
за пенсиониране или не повече от 10 
години по-млад от нормалната 
възраст за пенсиониране във 
въпросната държава членка;
б) е посветил най-малко половината 
от трудовия си стаж на земеделска 
работа през последните пет години 
като помощник на семейството или 
селскостопански работник;
в) е работил за лицето, което 
прехвърля земеделското стопанство, 
най-малко равностойността на две 
години пълно работно време за 
четиригодишния период, 
предшестващ ранното пенсиониране 
на лицето, което прехвърля;
д) е включен към схема за социално 
осигуряване.
5. Общата продължителност на 
помощите при ранно пенсиониране не 
надвишава 15 години за лицето, което 
прехвърля, и за селскостопанския 
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работник. Тя не продължава след 70-
та годишнина на лицето, което 
прехвърля, и нормалната възраст за 
пенсиониране на селскостопанския 
работник.
Когато, в случай че лицето, което 
прехвърля, получи пенсия, плащана от 
държавата членка, помощите за 
ранно пенсиониране се отпускат като 
допълнителни, като се отчита 
сумата на пенсията, изплащана от 
държавата.
6. Максималната допустима сума за 
помощи е определена в Приложение I.

Or. es

Обосновка

Настоящият член не е следвало да бъде заличен, тъй като въпросната мярка помага 
за улесняване на смяната на поколенията. Поради това, той следва да бъде повторно 
включен в текста.

Изменение 1027
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони

Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони и опазване и 
възстановяване на природното 
наследство

Or. de

Изменение 1028
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изготвяне и актуализиране на 
планове за развитие на общините в 
селските райони и на техните 
основни услуги и на планове за защита 
и управление, отнасящи се до области 
от Натура 2000 и други райони с 
висока природна стойност;

заличава се

Or. fr

Изменение 1029
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изготвяне и актуализиране на планове 
за развитие на общините в селските 
райони и на техните основни услуги и 
на планове за защита и управление, 
отнасящи се до области от Натура 
2000 и други райони с висока природна 
стойност;

а) изготвяне и актуализиране на планове 
за развитие на общините в селските 
райони и на техните основни услуги;

Or. de

Изменение 1030
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изготвяне и актуализиране на планове 
за развитие на общините в селските 
райони и на техните основни услуги и 
на планове за защита и управление, 
отнасящи се до области от Натура 2000 

а) изготвяне и актуализиране на планове 
за развитие на общините в селските 
райони и на техните основни услуги, на 
услуги за земеделски и горски 
стопанства и на планове за защита и 
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и други райони с висока природна 
стойност;

управление, отнасящи се до области от 
Натура 2000 и други райони с висока 
природна стойност;

Or. de

Изменение 1031
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изготвяне и актуализиране на планове 
за развитие на общините в селските 
райони и на техните основни услуги и 
на планове за защита и управление, 
отнасящи се до области от Натура 2000 
и други райони с висока природна 
стойност;

а) изготвяне и актуализиране на планове 
за развитие на общините в селските 
райони, включително в ГИС система,
и на техните основни услуги и на 
планове за защита и управление, 
отнасящи се до области от Натура 2000 
и други райони с висока природна 
стойност;

Or. ro

Изменение 1032
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изготвяне и актуализиране на планове 
за развитие на общините в селските 
райони и на техните основни услуги и 
на планове за защита и управление, 
отнасящи се до области от Натура 2000 
и други райони с висока природна 
стойност;

а) изготвяне и актуализиране на планове 
за развитие на общините в селските 
райони и селата и на техните основни 
услуги и на планове за защита и 
управление, отнасящи се до области от 
Натура 2000 и други райони с висока 
природна стойност;

Or. bg
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Изменение 1033
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) изготвяне и актуализиране на 
планове за защита и управление, 
отнасящи се до области от Натура 
2000, области, обхванати от 
Рамковата директива за водите, и 
други райони с висока природна 
стойност, включително наблюдение;

Or. de

Изменение 1034
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби
инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници;

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове инфраструктура,
необходима за подновяването и 
развитието на селата;

Or. ro

Изменение 1035
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването, б) инвестиции в създаването, 
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подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници;

подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура;

Or. de

Изменение 1036
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници;

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура, по-специално 
разработването и разширяването на 
местното предлагане на пазара и 
веригите на добавена стойност,
включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници, системи за 
енергийна ефективност и устойчиви 
системи за управление на ресурси и 
отпадъци;

Or. de

Изменение 1037
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
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инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници;

инфраструктура, включително 
инвестиции в агротуризъм и енергия от 
възобновяеми източници, които 
следват критерии за устойчивост;

Or. en

Изменение 1038
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници;

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура, включително 
инвестиции в децентрализирани мерки 
за енергоспестяване и енергия от 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 1039
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници;

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура, включително 
инвестиции в селски туризъм и енергия 
от възобновяеми източници;

Or. en
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Изменение 1040
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) обезлюдяването и привличането 
на млади хора в селските райони 
зависят от съответни инвестиции в 
инфраструктура в селските райони, 
които трябва да се финансират по 
съвместен начин от държавите
членки, по този начин осигурявайки 
по-добра координация с други 
политики.

Or. ro

Изменение 1041
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

заличава се

Or. fr

Изменение 1042
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура, с приоритетно 
инвестиране в ръководените от 
общностите местни инициативи за 
развитие, които общността 
притежава, управлява или 
контролира чрез модели на 
собственост като местни сдружения 
и обединения на общностите с 
демократично управление от страна 
и с участието на местното 
население;

Or. en

Изменение 1043
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

д) инвестиции в създаването, 
подобряването, поддържането или 
разширяването на основни услуги от 
общ интерес на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура, по-специално основни 
здравни грижи (включително 
структури като частни ясли за 
млади деца и майки) и услуги за 
формиране, жилищно настаняване и 
осигуряване на заетост;

Or. en
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Изменение 1044
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих, 
образование (предучилищно, училищно
и извънкласно) и културни дейности, и 
в съответната инфраструктура;

Or. pl

Изменение 1045
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за
информация, разпространение, отдих 
и културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

Or. it

Изменение 1046
Sylvie Goulard, Liam Aylward, Marit Paulsen
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за
занаятчийство и отдих и културни 
дейности, и в съответната 
инфраструктура;

Or. fr

Изменение 1047
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура, по-конкретно 
институции за здравно обслужване и 
профилактика;

Or. en

Изменение 1048
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за
здравеопазване, транспорт, отдих,
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

Or. ro

Изменение 1049
Seán Kelly, Jim Higgins, Piotr Borys, Joachim Zeller, Santiago Fisas Ayxela, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

д) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за спорт,
отдих и културни дейности, и в 
съответната инфраструктура;

Or. en

Изменение 1050
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на
местни мрежи в области на дейност 
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надолу по веригата на селското 
стопанство и в социалната сфера; 

Or. de

Обосновка

Жените играят централна роля в диверсификацията на селскостопанските дейности 
(напр. директен маркетинг, туризъм, кафенета и т.н.) и в предоставянето на 
социални услуги в селските райони (напр. грижи за възрастни хора, грижи за деца и 
т.н.). Това следва да се взема предвид при инвестиране в основни услуги.

Изменение 1051
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) инвестиции в програми между 
селскостопански производители и 
местни предприятия за предоставяне 
на къси вериги на доставки за 
местните жители, гарантирайки 
достъп до качествена продукция на 
достъпни цени за всички членове на 
обществото;

Or. en


