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Изменение 1397
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 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 
ограниченията за селскостопанско 
производство в съответния район.

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 
ограниченията за селскостопанско 
производство в съответния район, и за 
да се избегне рискът тези райони да 
бъдат изоставени поради ниската им 
рентабилност.

Or. it

Изменение 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, по-специално 
селскостопански системи с висока 
природна стойност, се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
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ограниченията за селскостопанско 
производство в съответния район.

направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 
ограниченията за селскостопанско 
производство в съответния район.

Or. en

Изменение 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 
ограниченията за селскостопанско 
производство в съответния район.

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, като ниско 
плодородие на почвата или 
неблагоприятни климатични условия,
се отпускат годишно за хектар 
използвана земеделска земя, за да 
компенсират селскостопанските 
производители за направените 
допълнителни разходи и пропуснатите 
доходи, свързани с ограниченията за 
селскостопанско производство в 
съответния район.

Or. en

Изменение 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, се отпускат 

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения се отпускат 
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годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 
ограниченията за селскостопанско 
производство в съответния район.

годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители,
изцяло или частично, за направените 
допълнителни разходи и пропуснатите 
доходи, свързани с ограниченията за 
селскостопанско производство в 
съответния район.

Or. en

Изменение 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 
ограниченията за селскостопанско 
производство в съответния район.

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители,
изцяло или частично, за направените 
допълнителни разходи и пропуснатите 
доходи, свързани с ограниченията за 
селскостопанско производство в 
съответния район.

Or. en

Изменение 1402
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
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други райони с природни или други 
специфични ограничения, се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 
ограниченията за селскостопанско 
производство в съответния район.

други райони с природни или други 
специфични ограничения се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители,
изцяло или частично, за направените 
допълнителни разходи и пропуснатите 
доходи, свързани с ограниченията за 
селскостопанско производство в 
съответния район.

Or. en

Изменение 1403
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 
ограниченията за селскостопанско 
производство в съответния район.

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители,
изцяло или частично, за направените 
допълнителни разходи и пропуснатите 
доходи, свързани с ограниченията за 
селскостопанско производство в 
съответния район.

Or. en

Изменение 1404
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват 
чрез съпоставяне с райони, които не 
са с природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 
плащанията по реда на глава 3 на дял 
III от Регламент (ЕС) № DP/2012.

заличава се

Or. it

Изменение 1405
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 
плащанията по реда на глава 3 на дял 
III от Регламент (ЕС) № DP/2012.

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения.

Or. it

Изменение 1406
Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения.
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плащанията по реда на глава 3 на дял 
III от Регламент (ЕС) № DP/2012.

Or. it

Изменение 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 
плащанията по реда на глава 3 на дял 
III от Регламент (ЕС) № DP/2012.

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения.

Or. fr

Изменение 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 
плащанията по реда на глава 3 на дял 
III от Регламент (ЕС) № DP/2012.

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения.

Or. de
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Изменение 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 
плащанията по реда на глава 3 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012.

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 
плащанията по реда на глава 3 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012.

Плащанията надлежно се 
диференцират, като се отчита:
– положението и целите за развитие, 
характерни за региона;
– сериозността на постоянните 
неблагоприятни природни условия, 
засягащи селскостопанската 
дейност;
– вида производство и, по 
целесъобразност, на икономическата 
структура на стопанството.

Or. de

Обосновка

Стопанствата с различни форми на производство също така имат различни 
комплексни разходи и разноски по управление на производството и това трябва да 
бъде признато.

Изменение 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията се фиксират между 
минималната и максимална сума, 
посочени в приложение І.

3. Плащанията се фиксират между 
минималната и максимална сума, 
посочени в приложение І.

Компенсаторни обезщетения, по-
високи от максималния размер, могат 
да се отпускат, при условие че 
средният размер на всички 
компенсаторни плащания, отпуснати 
на съответното програмно равнище, 
не надвишава максималния размер.

Or. de

Обосновка

Стопанствата в такива региони с различни форми на производство също така имат 
различни производствени разходи, както и комплексни разходи. Поради това 
производството не следва да се разглежда само по отношение на обработваемата 
земя.

Изменение 1411
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предвиждат 
намаляващи плащания над прагово 
ниво за площ от стопанството, 
което се определя в програмата.

заличава се

Or. de

Обосновка

Размерът на стопанството не е фактор при определянето дали да се отпусне 
компенсаторно обезщетение.
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Изменение 1412
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предвиждат 
намаляващи плащания над прагово 
ниво за площ от стопанството, 
което се определя в програмата.

заличава се

Or. en

Изменение 1413
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предвиждат 
намаляващи плащания над прагово ниво 
за площ от стопанството, което се 
определя в програмата.

4. Държавите членки могат да 
предвиждат намаляващи плащания над 
прагово ниво за площ от стопанството, 
което се определя в програмата.

Or. en

Изменение 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В периода между 2014 и 2017 г. 
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент

5. В периода между 2016 и 2019 г. 
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент
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(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. с 80 %
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2017 г. с 20 % от тези 
плащания.

(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението завършва най-късно до 31 
декември 2019 г. Общият размер на 
намаляващите плащания, изплатени 
на даден селскостопански 
производител, не надвишава 200 % от 
получените от този селскостопански 
производител плащания през 2013 г.

Or. en

Изменение 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В периода между 2014 и 2017 г. 
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. с 80 %
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2017 г. с 20 % от тези 
плащания.

5. В периода между 2016 и 2019 г. 
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението завършва най-късно до 31 
декември 2019 г. Общият сума на 
намаляващите плащания, изплатени 
на даден селскостопански 
производител, не надвишава 200 % от 
получените от този селскостопански 
производител плащания през 2013 г.

Or. en
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Изменение 1416
Martina Anderson

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В периода между 2014 и 2017 г. 
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. с 80 %
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2017 г. с 20 % от тези 
плащания.

5. В периода между 2014 и 2017 г. 
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 46, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. и 
завършва най-късно до 31 декември 
2017 г. Общият размер на 
намаляващите плащания, изплатени 
на даден селскостопански 
производител, не надвишава 200 % от 
получените от този селскостопански 
производител плащания през 2013 г.

Or. en

Изменение 1417
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В периода между 2014 и 2017 г.
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 

5. В периода между 2014 и 2020 г.
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
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след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. с 80 % 
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2017 г. с 20 % от тези 
плащания.

след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. с 80 % 
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2020 г. с 20 % от тези 
плащания.

Or. sk

Изменение 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В периода между 2014 и 2017 г.
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. с 80 % 
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2017 г. с 20 % от тези 
плащания.

5. В периода между 2014 и 2019 г.
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 46, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2015 г. с 80 % 
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2019 г. с 20 % от тези 
плащания.

Or. en

Изменение 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В периода между 2014 и 2017 г.
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. с 80 % 
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2017 г. с 20 % от тези 
плащания.

5. В периода между 2014 и 2019 г.
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2015 г. с 80 % 
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2019 г. с 20 % от тези 
плащания.

Or. en

Обосновка

Да се отложи започването на намаляващите плащания, докато не бъдат получени 
всички съответни данни, свързани с определянето на границите, и да се осигури по-
дълъг период на плащане за намаляващите плащания.

Изменение 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В периода между 2014 и 2017 г. 
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 

5. В периода между 2014 и 2017 г. 
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 33, параграф 3. Тези 
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плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. с 80 % 
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2017 г. с 20 % от тези 
плащания.

плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. с 80 % 
от усреднената стойност на 
получените плащания през периода 
2007—2013 г. и завършва през 2017 г. с 
20 % от тези плащания.

Or. de

Изменение 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В държави членки, които не са 
завършили очертаването на 
границите, посочено в член 33, 
параграф 3 преди 1 януари 2014 г., 
параграф 5 се прилага за 
селскостопански производители, 
които получават плащания в райони, 
които са били допустими да 
получават плащания през периода 
2007—2013 г. След завършване на 
очертаването на границите 
селскостопанските производители в
районите, които остават допустими, 
получават пълния размер на 
плащанията по тази мярка. 
Селскостопанските производители в 
райони, които вече не са допустими, 
продължават да получават плащания 
в съответствие с параграф 5.

заличава се

Or. de

Изменение 1422
Rareş-Lucian Niculescu
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В държави членки, които не са 
завършили очертаването на границите, 
посочено в член 33, параграф 3 преди 1 
януари 2014 г., параграф 5 се прилага 
за селскостопански производители, 
които получават плащания в райони, 
които са били допустими да 
получават плащания през периода 
2007—2013 г. След завършване на 
очертаването на границите 
селскостопанските производители в 
районите, които остават допустими, 
получават пълния размер на 
плащанията по тази мярка.
Селскостопанските производители в 
райони, които вече не са допустими, 
продължават да получават плащания в 
съответствие с параграф 5.

6. Държавите членки завършват
очертаването на границите, посочено в 
член 33, параграф 3 най-късно до 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент. 
Селскостопанските производители в 
райони, които вече не са допустими, 
продължават да получават плащания в 
съответствие с параграф 5.

Or. ro

Изменение 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В държави членки, които не са 
завършили очертаването на границите, 
посочено в член 33, параграф 3 преди 1 
януари 2014 г., параграф 5 се прилага за 
селскостопански производители, които 
получават плащания в райони, които са 
били допустими да получават плащания 
през периода 2007—2013 г. След 
завършване на очертаването на 
границите селскостопанските 
производители в районите, които 
остават допустими, получават пълния 

6. В държави членки, които не са 
завършили очертаването на границите, 
посочено в член 33, параграф 3 преди 1 
януари 2016 г., параграф 5 се прилага за 
селскостопански производители, които 
получават плащания в райони, които са 
били допустими да получават плащания 
през периода 2007—2013 г. След 
завършване на очертаването на 
границите селскостопанските 
производители в районите, които 
остават допустими, получават пълния 
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размер на плащанията по тази мярка. 
Селскостопанските производители в 
райони, които вече не са допустими, 
продължават да получават плащания в 
съответствие с параграф 5.

размер на плащанията по тази мярка. 
Селскостопанските производители в 
райони, които вече не са допустими, 
продължават да получават плащания в 
съответствие с параграф 5.

Or. en

Изменение 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

До 2015 г. Комисията представя отделно законодателно предложение за 
задължителни биофизични критерии за определяне на границите на районите със 
съществени природни ограничения.

Изменение 1425
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) райони, различни от планински 
райони със съществени природни 
ограничения; както и

б) райони, различни от планински 
райони със съществени природни или 
демографски ограничения; както и

Or. es

Обосновка

Обезлюдяването е изключително сериозен проблем в селските райони. Поради това 
гъстотата на населението следва да бъде включена като параметър за 
класифициране на райони, който понастоящем са необлагодетелствани вследствие на 
обезлюдяване.

Изменение 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други райони със специфични 
ограничения.

в) други райони със специфични 
ограничения, по-специално 
селскостопански системи с висока 
природна стойност.

Or. pl

Обосновка

Както на планинските райони и районите с други специфични ограничения, специално 
внимание следва да се обърне и на районите с висока природна стойност. Приходите 
от селскостопанска дейност в тези райони като цяло са ниски, което означава, че 
селскостопанската дейност става все по-интензивна. Това оказва отрицателно 
въздействие върху природните среди и ландшафтите, които правят тези райони 
толкова специални.

Изменение 1428
Karin Kadenbach
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) селскостопански системи с висока 
природна стойност.

Or. en

Изменение 1429
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащанията, предвидени в член 32, 
планинските райони се 
характеризират със значително 
ограничение на възможностите за 
използване на земята и осезаемо 
нарастване на разходите за 
обработка поради:

С оглед да бъдат допустими за 
плащанията, предвидени в член 32, 
районите, различни от планинските 
райони, се разглеждат като райони 
със съществени природни 
ограничения, ако поне 50 % от 
използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от 
критериите, изброени в приложение 
II, и посочената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище 
на местните административни 
единици (равнище LAU 2). Трябва да 
могат да се прилагат не само 
биофизични критерии, съгласно 
приложение ІІ, но и други научно 
доказуеми критерии за ограничения.

Or. en

Изменение 1430
Giancarlo Scottà, 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 33 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащанията, предвидени в член 32, 
планинските райони се характеризират 
със значително ограничение на 
възможностите за използване на земята 
и осезаемо нарастване на разходите за 
обработка поради:

С оглед да бъдат допустими за 
плащанията, предвидени в член 32, 
планинските райони се характеризират 
със значително ограничение на 
възможностите за използване на земята, 
както и с ниска рентабилност и 
осезаемо нарастване на разходите за 
обработка поради:

Or. it

Изменение 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) затруднена достъпност.

Or. ro

Изменение 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) ниска гъстота на населението;

Or. ro

Изменение 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
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Lulling

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със 
съществени природни ограничения, 
ако най-малко 66 % от използваната 
земеделска земя отговаря на поне един 
от критериите, изброени в 
приложение II, по определената 
прагова стойност. Спазването на 
това условие се гарантира на 
подходящото равнище на местните 
административни единици (равнище 
LAU 2).

Държавите членки могат да 
предоставят плащания по член 32 в 
райони, различни от планински 
райони, със съществени природни 
ограничения, които са били 
допустими по член 36, буква а), 
подточка ii) от Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 през програмния период 
2007—2013 г.

Комисията представя не по-късно от 
31 декември 2015 г. ново предложение 
относно критериите за определяне на 
границите на районите, засегнати от 
други ограничения, въз основа на 
резолюцията на Европейския 
парламент от 5 май 2010 г. 
(2009/2156(INI)). 
Критериите за определянето на 
райони със съществени природни 
ограничения, различни от 
планинските райони, следва да бъдат 
подкрепени със солидни научни 
доказателства, да отчитат 
специфичните характеристики и 
целите за развитие на районите и да 
са съобразени в достатъчна степен с 
мащаба на присъщите на тези райони 
неблагоприятни природни условия и 
вида производство и/или 
икономическа структура на 
стопанствата в определен район.

Or. de
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Обосновка

Предложението на Комисията за определяне на райони със съществени природни 
ограничения следва да бъде отхвърлено. Комисията следва да работи по ново 
предложение, независимо от реформата на ОСП, в което следва да се обърне 
необходимото внимание на становището на Европейския парламент и да се вземат 
под внимание различните данни, предоставени от държавите членки.

Изменение 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със 
съществени природни ограничения, ако
най-малко 66 % от използваната 
земеделска земя отговаря на поне един 
от критериите, изброени в 
приложение II, по определената 
прагова стойност. Спазването на 
това условие се гарантира на 
подходящото равнище на местните 
административни единици (равнище 
LAU 2).

Държавите членки могат да
определят районите, различни от 
планински райони, като райони със 
съществени природни ограничения, ако
те са били допустими по член 36, 
буква a), подточка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния 
период 2007—2013 г.

Or. en

Изменение 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 

3. Държавите членки определят 
районите, различни от планински 
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различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със 
съществени природни ограничения, ако 
най-малко 66 % от използваната 
земеделска земя отговаря на поне един 
от критериите, изброени в 
приложение II, по определената 
прагова стойност. Спазването на 
това условие се гарантира на 
подходящото равнище на местните 
административни единици (равнище 
LAU 2).

райони, със съществени природни 
ограничения като допустими за 
плащания по член 32. Тези райони се 
характеризират със съществени 
природни ограничения, по-специално в 
резултат на безводие или влажност, 
или поради качеството на почвата 
или терена, както и от факта, че 
поддържането на мащабна 
селскостопанска дейност е важно за 
управлението на земята.

В приложение II са посочени 
примерни биофизични критерии за 
определяне на границите на райони 
със съществени природни 
ограничения.

Or. fr

Изменение 1436
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
50 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на равнище LAU 2 или на 
равнището на ясно очертана местна 
единица, която обхваща един 
единствен ясно обособен географски 
район с определима икономическа и 
административна идентичност.
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Or. en

Изменение 1437
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
50 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на равнище LAU 2 или на 
равнището на ясно очертана местна 
единица, която обхваща един 
единствен ясно обособен географски 
район с определима административна 
идентичност.

Or. en

Изменение 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
50 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 



PE494.480v01-00 26/194 AM\909514BG.doc

BG

изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на най-ниското равнище на 
местната администрация.

Or. ro

Изменение 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
50 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

Or. fr

Изменение 1440
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
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разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
50 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

Or. sk

Изменение 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
50 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

Or. fr

Изменение 1442
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
50 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

Or. lt

Изменение 1443
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици
(равнище LAU 2).

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
териториалните административни 
единици. 

Or. en
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Изменение 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
местните административни единици 
(равнище LAU 2).

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на равнище LAU 2 или на 
равнището на ясно очертана местна 
единица, която обхваща един 
единствен ясно обособен географски 
район с определена икономическа и 
административна идентичност.

Or. en

Изменение 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 

С оглед да бъдат допустими за 
плащания по член 32 районите, 
различни от планински райони, се 
разглеждат като райони със съществени 
природни ограничения, ако най-малко 
66 % от използваната земеделска земя 
отговаря на поне един от критериите, 
изброени в приложение II, по 
определената прагова стойност. 
Спазването на това условие се 
гарантира на подходящото равнище на 
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местните административни единици 
(равнище LAU 2).

местните административни единици 
(равнище LAU 2) или на равнището на 
по-малки единици, ако това е 
обосновано въз основа на обективни 
критерии, представени в програмата.

Or. en

Изменение 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 с оглед 
приспособяването на посочените в 
приложение II критерии за най-
отдалечените региони, които са 
подложени на специфични почвено-
климатични условия.

Or. fr

Изменение 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При очертаването на районите, 
разглеждани по настоящия параграф, 
държавите членки извършват 
прецизиране въз основа на обективни 
критерии с цел изключване на райони, 
в които са документирани 
съществени природни ограничения в 
съответствие с първата алинея, 

заличава се



AM\909514BG.doc 31/194 PE494.480v01-00

BG

които обаче са преодолени чрез 
инвестиции или чрез стопанска 
дейност.

Or. en

Изменение 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При очертаването на районите, 
разглеждани по настоящия параграф, 
държавите членки извършват 
прецизиране въз основа на обективни 
критерии с цел изключване на райони, 
в които са документирани 
съществени природни ограничения в 
съответствие с първата алинея, 
които обаче са преодолени чрез 
инвестиции или чрез стопанска 
дейност.

заличава се

Or. fr

Изменение 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При очертаването на районите, 
разглеждани по настоящия параграф, 
държавите членки извършват 
прецизиране въз основа на обективни 
критерии с цел изключване на райони, в 
които са документирани съществени 
природни ограничения в съответствие с 
първата алинея, които обаче са 

При очертаването на районите, 
разглеждани по настоящия параграф, 
различни от определените като 
райони с природни ограничения 
съгласно критерия „климат“ в 
приложение II, държавите членки 
извършват прецизиране въз основа на 
обективни критерии с цел изключване 
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преодолени чрез инвестиции или чрез 
стопанска дейност.

на райони, в които са документирани 
съществени природни ограничения в 
съответствие с първата алинея, които 
обаче са преодолени чрез инвестиции 
или чрез стопанска дейност.

Or. en

Изменение 1450
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При очертаването на районите, 
разглеждани по настоящия параграф, 
държавите членки извършват 
прецизиране въз основа на обективни 
критерии с цел изключване на райони, в 
които са документирани съществени 
природни ограничения в съответствие с 
първата алинея, които обаче са 
преодолени чрез инвестиции или чрез 
стопанска дейност.

При очертаването на районите, 
разглеждани по настоящия параграф, 
държавите членки извършват 
прецизиране въз основа на обективни 
критерии с цел изключване на райони, в 
които са документирани съществени 
природни ограничения в съответствие с 
първата алинея, които обаче са 
преодолени чрез инвестиции или чрез 
стопанска дейност, и включване на 
райони, за които се счита, че 
отговарят на характеристиките на 
райони със съществени природни 
ограничения, но които иначе не 
задоволяват изискванията 50 % от 
използваната земеделска земя да бъде 
от съответното равнище на ясно 
очертана местна единица, която 
обхваща един единствен ясно 
обособен географски район с
определима икономическа и 
административна идентичност.

Or. en

Изменение 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При очертаването на районите, 
разглеждани по настоящия параграф, 
държавите членки извършват 
прецизиране въз основа на обективни 
критерии с цел изключване на райони, в 
които са документирани съществени 
природни ограничения в съответствие с 
първата алинея, които обаче са 
преодолени чрез инвестиции или чрез 
стопанска дейност.

При очертаването на районите, 
разглеждани по настоящия параграф, 
държавите членки извършват 
прецизиране въз основа на обективни 
критерии с цел изключване на райони, в 
които са документирани съществени 
природни ограничения в съответствие с 
първата алинея, които обаче са 
преодолени чрез инвестиции или чрез 
стопанска дейност. Комисията 
гарантира, че държавите членки 
прилагат общи и единни методи в 
целия ЕС с цел определяне на райони 
със съществени природни 
ограничения.

Or. ro

Изменение 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Райони със съществени демографски 
ограничения, характеризиращи се с 
много ниска гъстота на населението, 
могат също да бъдат класифицирани 
като райони, различни от планински 
райони.

Or. es

Обосновка

Предвид факта, че обезлюдяването на селските райони е изключително сериозен 
проблем в някои райони, те трябва да бъдат класифицирани като 
необлагодетелствани вследствие на обезлюдяване, като се използва показателят 
„гъстота на населението“.
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Изменение 1453
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Райони, различни от посочените в 
параграфи 2 и 3, са допустими за 
плащане на помощи по член 32, ако са 
със специфични ограничения и когато 
управлението на земята следва да 
продължи с цел запазване или 
подобряване на околната среда, 
поддържане на ландшафта и запазване 
на туристическия потенциал в района, 
или за защита на бреговата линия.

Райони, различни от посочените в 
параграфи 2 и 3, са допустими за 
плащане на помощи по член 32, ако са 
със специфични ограничения, 
свидетелстващи за неблагоприятни 
природни условия, и когато 
управлението на земята следва да 
продължи с цел запазване или 
подобряване на околната среда, 
поддържане на ландшафта и запазване 
на туристическия потенциал в района, 
или за защита на бреговата линия.

Or. en

Изменение 1454
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Райони, различни от посочените в 
параграфи 2 и 3, са допустими за 
плащане на помощи по член 32, ако са 
със специфични ограничения и когато 
управлението на земята следва да 
продължи с цел запазване или 
подобряване на околната среда, 
поддържане на ландшафта и запазване 
на туристическия потенциал в района, 
или за защита на бреговата линия.

Райони, различни от посочените в 
параграфи 2 и 3, са допустими за 
плащане на помощи по член 32, ако са 
разположени в крайградски райони 
или са със специфични ограничения и 
когато управлението на земята следва да 
продължи с цел запазване или 
подобряване на околната среда, 
поддържане на ландшафта и запазване 
на туристическия потенциал в района, 
или за защита на бреговата линия.

Or. fr
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Изменение 1455
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Райони, различни от посочените в 
параграфи 2 и 3, са допустими за 
плащане на помощи по член 32, ако са 
със специфични ограничения и когато 
управлението на земята следва да 
продължи с цел запазване или 
подобряване на околната среда, 
поддържане на ландшафта и запазване 
на туристическия потенциал в района, 
или за защита на бреговата линия.

Райони, различни от посочените в 
параграфи 2 и 3, са допустими за 
плащане на помощи по член 32, ако са 
със специфични ограничения и когато 
управлението на земята следва да 
продължи с цел запазване или 
подобряване на околната среда, 
поддържане на ландшафта и запазване 
на туристическия потенциал в района, 
или за защита на бреговата линия или 
гарантиране на трайна
жизнеспособност на крайградските 
земеделски площи.

Or. fr

Изменение 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Райони, различни от посочените в 
параграфи 2 и 3, са допустими за 
плащане на помощи по член 32, ако са 
със специфични ограничения и когато 
управлението на земята следва да 
продължи с цел запазване или 
подобряване на околната среда, 
поддържане на ландшафта и запазване 
на туристическия потенциал в района, 
или за защита на бреговата линия.

Райони, различни от посочените в 
параграфи 2 и 3, са допустими за 
плащане на помощи по член 32, ако са 
със специфични ограничения и когато 
управлението на земята следва да 
продължи с цел запазване или 
подобряване на околната среда, 
поддържане на ландшафта или 
влажните зони, съхраняване на 
водните ресурси и запазване на 
туристическия потенциал в района, или 
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за защита на бреговата линия.

Or. en

Изменение 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Районите със специфични ограничения 
обхващат земеделски площи, които са 
хомогенни от гледна точка на условията 
за опазване на природата, и тяхната 
обща площ не надвишава 10 % от 
територията на съответната държава 
членка.

Районите със специфични ограничения 
обхващат земеделски площи, които са 
хомогенни от гледна точка на условията 
за опазване на природата, и тяхната 
обща площ не надвишава 10 % от 
територията на съответната държава 
членка, освен при такива 
обстоятелства, при които ще 
настъпят значителни промени при 
определянето на границите на 
районите спрямо програмния период 
2007—2013 г., и един по-висок процент 
е надлежно обоснован и мотивиран 
от държавите членки въз основа на 
обективни условия за опазване на 
природата.

Or. en

Изменение 1458
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По отношение на влажните зони 
следва да се извърши определяне на 
техните граници — независимо от 
това на всички други 
административни единици — на 
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функционалното равнище на 
територията на влажната зона, 
която отговаря на критериите на 
Рамсарската конвенция и прилага 
план за мерки по опазване и 
управление. Това може да бъде план за 
управление съгласно Рамсарската 
конвенция или мерки по опазване и 
управление в съответствие с 
препоръките на Директива 92/43/ЕИО 
на Съвета от 21 май 1992 г. за 
опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна, Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици или 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 
октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите.

Or. fr

Изменение 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) новото определяне на граници на 
районите, посочени в параграф 3.

б) новото определяне на граници на 
районите, посочени в параграф 3, или 
ако такова не е извършено, 
границите, използвани през периода 
2007—2013 г.

Or. pt

Изменение 1460
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Плащанията за хуманно отношение 
към животните по настоящата мярка се 
отпускат на селскостопански 
производители, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече поети 
задължения за хуманно отношение към 
животните.

1. Плащанията за хуманно отношение 
към животните по настоящата мярка се 
отпускат на селскостопански 
производители, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за хуманно отношение към 
животните. Програмите за развитие 
на селските райони задължително 
предлагат тази мярка.

Or. en

Изменение 1461
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Плащанията за хуманно отношение 
към животните по настоящата мярка се 
отпускат на селскостопански 
производители, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече поети 
задължения за хуманно отношение към 
животните.

1. Плащанията за хуманно отношение 
към животните по настоящата мярка се 
отпускат на селскостопански 
производители, които доброволно се
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за хуманно отношение към 
животните и значително надвишаващи 
изискванията на правните норми.

Or. en

Изменение 1462
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки предоставят 
подпомагане по тази мярка в рамките 
на техните територии, съобразно 
техните специфични национални, 
регионални или местни нужди и 
приоритети. Включването на тази 
мярка в програмите за развитие на 
селските райони е задължително.

Or. en

Изменение 1463
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези ангажименти се поемат за период 
от една година, който подлежи на 
подновяване.

Тези задължения се поемат като 
правило за период от пет до седем 
години. При необходимост и в 
обосновани случаи се определя по-
дълъг период. 

Or. en

Изменение 1464
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията на база площ или на база 
други единични разходи се отпускат 
годишно и покриват частично или 
изцяло допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на 

Плащанията на база площ или на база 
други единични разходи се отпускат 
годишно и покриват частично или 
изцяло допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на 
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селскостопанските производители, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да 
покриват и разходи по транзакции на 
стойност до 20 % от платимата премия 
за задълженията за хуманно отношение 
към животните.

селскостопанските производители, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те биха могли да 
покриват и разходи по транзакции на 
стойност до 20 % от платимата премия 
за задълженията за хуманно отношение 
към животните. За да се установи дали 
планираните дейности надвишават 
изискванията на правните норми, 
както и за определяне на равнището 
на подпомагане за селскостопанските 
производители, трябва да се прилагат 
ориентирани към постигането на 
резултати индикатори за хуманно 
отношение към животните.

Or. en

Изменение 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията на база площ или на база 
други единични разходи се отпускат 
годишно и покриват частично или 
изцяло допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на 
селскостопанските производители, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
задълженията за хуманно отношение 
към животните.

Плащанията на база площ или на база 
други единични разходи се отпускат 
годишно и покриват частично или 
изцяло допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на 
селскостопанските производители, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
задълженията за хуманно отношение 
към животните, като се дава 
предимство на онези животновъдни 
сектори, които спешно се нуждаят 
от приспособяване, за да изпълнят 
конкретни правила, и всички 
инвестиции, предназначени за 
подобряване на хуманното 
отношение към животните, са при 
всяко положение допустими за 
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подпомагане.

Or. es

Изменение 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
определянето на районите, в които 
задълженията за хуманно отношение 
към животните ще осигурят повишени 
стандарти за методи на производство.

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
определянето на районите, в които 
задълженията за хуманно отношение 
към животните ще осигурят повишени 
стандарти за методи на производство, 
като се отчитат познанията, 
придобити от Европейската 
координирана мрежа за хуманно 
отношение към животните, и 
практиките, основани на най-новите 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 1467
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Освен плащания, 
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държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при 
условие че са независими от 
държавния бюджет.

свързани с площи, е възможно да се 
отпускат плащания, свързани с 
дървета или с проекти.

Or. de

Обосновка

В някои случаи съображенията, свързани с опазването на природата и горското 
стопанство, могат да означават, че плащане, свързано с дървета или проекти, е по-
подходящо от плащане, свързано с площи. Такъв е например случаят с мъртвата 
дървесина — изправените мъртви дървета и дървесните биотопи са важни 
структурни елементи в естествените гори. Безброй животински видове са се 
приспособили към живот в и по мъртва дървесина.

Изменение 1468
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при 
условие че са независими от 
държавния бюджет.

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на частни и 
публични горски производители, които 
доброволно се задължават да извършват 
дейности, състоящи се от едно или 
повече поети задължения за опазване на 
околната среда в горите.

Or. en

Изменение 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при 
условие че са независими от 
държавния бюджет.

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители и публични органи, 
които доброволно се задължават да 
извършват дейности, състоящи се от 
едно или повече поети задължения за 
опазване на околната среда в горите.

Or. es

Обосновка

Предложените изменения за различни мерки, свързани с горското стопанство, 
отчитат действителното положение по отношение на собствеността на горите, 
като признават публичните органи, а не само общините, като бенефициери на това 
подпомагане.

Изменение 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при 
условие че са независими от 

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители и публични органи, 
които доброволно се задължават да 
извършват дейности, състоящи се от 
едно или повече поети задължения за 
опазване на околната среда в горите.
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държавния бюджет.

Or. es

Обосновка

Понятието трябва да се разшири, за да включи публичните органи, така че и други 
видове органи, а не само общините, да се възползват от това подпомагане.

Изменение 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при условие 
че са независими от държавния бюджет.

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения и други управители на гори, 
които доброволно се задължават да 
извършват дейности, състоящи се от 
едно или повече поети задължения за 
опазване на околната среда в горите. 
Органите, управляващи държавни гори, 
също може да се възползват от 
подпомагане, при условие че са 
независими от държавния бюджет.

Or. en

Изменение 1472
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения и други управители на земи, 
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задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при условие 
че са независими от държавния бюджет.

които доброволно се задължават да 
извършват дейности, състоящи се от 
едно или повече поети задължения за
опазване на околната среда в горите. 
Органите, управляващи държавни гори, 
също може да се възползват от 
подпомагане, при условие че са 
независими от държавния бюджет.

Or. en

Изменение 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при условие 
че са независими от държавния 
бюджет.

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности,
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане.

Or. en

Изменение 1474
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
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производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при условие 
че са независими от държавния бюджет.

производители, публични собственици,
общини и техни сдружения, които 
доброволно се задължават да извършват 
дейности, състоящи се от едно или 
повече поети задължения за опазване на 
околната среда в горите. Органите, 
управляващи държавни гори, също 
може да се възползват от подпомагане, 
при условие че са независими от 
държавния бюджет.

Or. bg

Изменение 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при условие 
че са независими от държавния бюджет.

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора 
изключително на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се
възползват от подпомагане, при условие 
че са независими от държавния бюджет.

Or. de

Изменение 1476
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
производители, общини и техни 
сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при условие 
че са независими от държавния бюджет.

Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за хектар гора на горски 
собственици и производители, общини 
и техни сдружения, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от едно или повече поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Органите, управляващи 
държавни гори, също може да се 
възползват от подпомагане, при условие 
че са независими от държавния бюджет.

Or. fr

Изменение 1477
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За горски стопанства над определен 
праг, който държавите членки 
определят в програмите за развитие 
на селските райони, подпомагане по 
параграф 1 се предоставя само при 
представянето на план за управление 
на горите или на еквивалентен 
инструмент в съответствие с 
устойчивото управление на горите.

заличава се

Or. de

Обосновка

Вече съществува подходяща законова разпоредба на национално равнище за 
прогресивното управление на дървесните масиви и горите, независимо от размера на 
въпросните стопанства. Изискването горските стопани да изготвят планове за 
управление само ще означава още повече бюрокрация.
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Изменение 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За горски стопанства над определен 
праг, който държавите членки 
определят в програмите за развитие 
на селските райони, подпомагане по 
параграф 1 се предоставя само при 
представянето на план за управление 
на горите или на еквивалентен 
инструмент в съответствие с 
устойчивото управление на горите.

заличава се

Or. de

Обосновка

Това предложение е против принципа на субсидиарност на държавите членки.

Изменение 1479
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За горски стопанства над определен 
праг, който държавите членки определят 
в програмите за развитие на селските 
райони, подпомагане по параграф 1 се 
предоставя само при представянето на 
план за управление на горите или на 
еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото
управление на горите.

За горски стопанства над определен 
праг, който държавите членки определят 
в програмите за развитие на селските 
райони, подпомагане по параграф 1 се 
предоставя само при устойчиво
управление на горите.

Or. en
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Изменение 1480
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За горски стопанства над определен 
праг, който държавите членки определят 
в програмите за развитие на селските 
райони, подпомагане по параграф 1 се 
предоставя само при представянето на
план за управление на горите или на 
еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото управление 
на горите.

За горски стопанства над определен 
праг, който държавите членки определят 
в програмите за развитие на селските 
райони, подпомагане по параграф 1 се 
предоставя само при представянето на 
план за управление на горите или на 
еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото управление 
на горите, в това число мерки, 
свързани с биоразнообразието.
Подпомагането за мерки, свързани с 
горите, следва да се основава на 
стандарт за добри горски практики, 
който ще бъде разработен от всяка 
държава членка.

Or. en

Изменение 1481
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията покриват само онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни изисквания, 
установени от националния закон за 
горското стопанство или друго 
приложимо национално 
законодателство. Всички упоменати 
изисквания се установяват в 
програмите.

Плащанията покриват само онези 
ангажименти, които значително
надхвърлят съответните задължителни 
изисквания, установени от националния 
закон за горското стопанство или друго 
приложимо национално 
законодателство. Всички упоменати 
изисквания се установяват в 
програмите.

Or. en
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Изменение 1482
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задълженията се поемат за период 
между пет и седем години. При все това 
държавите членки могат да определят в 
своите програми за развитие на селските 
райони по-дълъг период за определени 
видове задължения, когато това е 
необходимо и надлежно обосновано.

Задълженията се поемат за период 
между пет и седем години. При все това 
държавите членки могат да определят в 
своите програми за развитие на селските 
райони по-дълъг период за определени 
видове задължения, когато това е 
необходимо и надлежно обосновано.
Плащания, свързани с дървета или с 
проекти, могат да бъдат еднократни 
плащания, ако са предвидени за 
конкретни цели за период, 
надвишаващ 15 години.

Or. de

Обосновка

Като се имат предвид екологичните процеси, които се развиват в дървесните масиви 
и горите, има смисъл плащанията, свързани с дървета или с проекти, да бъдат 
обвързани със задължителен срок, за да могат да способстват за поддържане на 
подобряването на екологичното качество на нашите гори.

Изменение 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията покриват частично или 
изцяло допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 

3. Плащанията покриват частично или 
изцяло допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
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20 % от платимата премия за поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Помощите се 
ограничават до максималната сума, 
определена в приложение І.

20 % от платимата премия за поети 
задължения за опазване на околната 
среда в горите. Помощите се 
ограничават до максималната сума, 
определена в приложение І. При ясно 
обосновани случаи подпомагането за
споразумения да не се използват 
дървета или насаждения от дървета 
могат също да бъдат отпускани под 
формата на еднократни плащания 
или суми по единни ставки на проект, 
изчислени на базата на съответните 
допълнителни разходи и загуби на 
доход.

Or. de

Обосновка

В горските екосистеми често по-добър резултат дава разработването на 
финансиране чрез няколко проекта, отколкото чрез основан на размерите проект. 
Една постоянна единна ставка от 200,--/хектар като че ли няма същата 
равностойност за покриване на действителните разходи, тъй като горите имат 
дълъг вегетативен период.

Изменение 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да се отпускат помощи на 
частни субекти, общини и техни 
сдружения за опазване и укрепване на 
генетичните ресурси в горското 
стопанство за дейности, които не 
попадат в обхвата на параграфи 1, 2 и 3.

4. Могат да се отпускат помощи на 
публични и частни субекти, общини и 
техни сдружения за опазване и 
укрепване на генетичните ресурси в 
горското стопанство за дейности, които 
не попадат в обхвата на параграфи 1, 2 и 
3.

Or. en
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Изменение 1485
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
насърчава форми на сътрудничество, в 
които участват най-малко два субекта, 
по-специално:

1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за насърчаване на форми 
на сътрудничество, в които участват 
най-малко два субекта, по-специално:

Or. bg

Изменение 1486
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка 
насърчава форми на сътрудничество, в 
които участват най-малко два субекта, 
по-специално:

1. Подпомагането по тази мярка 
насърчава форми на сътрудничество, в 
които участват най-малко два субекта, в 
това число първични производители, 
по-специално:

Or. en

Изменение 1487
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига 
на ЕС, в горския сектор и между други 

а) подходи за сътрудничество между 
селскостопански производители, 
предприятия в селските райони и 
сдружения и мрежи за развитие на 
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участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации;

селските райони със специално 
внимание към дребните 
селскостопански производители и 
микро/малки предприятия, както и
различни участници в местните и 
регионалните хранителни вериги, в 
горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации;

Or. en

Изменение 1488
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително 
междубраншовите организации;

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително групи на 
производители, организации на 
производители, асоциации на 
организации на производители и 
междубраншови организации, които 
следва да са допустими и да имат по-
висок приоритет при финансирането;

Or. en

Изменение 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации;

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации, както и участници и 
органи, свързани със социално-
икономическото развитие на 
селските райони. Групите на 
производители, отговарящи за 
наименованията за качество, 
органите и участниците от 
асоциации, свързани със социално-
икономическото развитие на 
селските райони, попадащи в рамките 
на шестия приоритет от член 5, 
също трябва да бъдат включени наред 
с останалите. Тъй като поради 
самото си естество те са 
кооперативни структури, за 
междубраншовите организации не се 
изисква повече от един орган;

Or. es

Обосновка

Фактът, че в члена се прави изрично позоваване на „участници, които допринасят за 
постигане на приоритетите на политиката за развитие на селските райони“, 
означава, че приносът на участници, различни от тези, които са свързани със 
селскостопанския и горския сектор, следва ясно да бъде посочен.

Изменение 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации;

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, особено за създаване на 
работни места в селското 
стопанство и търговията,
включително междубраншовите 
организации;

Or. de

Изменение 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации;

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации, групите на 
производители и кооперациите;

Or. de

Изменение 1492
Giovanni La Via
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подходи за сътрудничество между
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации;

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в селскостопанската и 
хранителната верига на ЕС, в горския 
сектор и между други участници, които 
допринасят за постигане на целите и 
приоритетите на политиката за развитие 
на селските райони, включително 
междубраншовите организации;

Or. it

Изменение 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации;

а) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига на 
ЕС, в горския сектор и в икономиката, 
основана на биопроизводството, и
между други участници, които 
допринасят за постигане на целите и 
приоритетите на политиката за развитие 
на селските райони, включително 
междубраншовите организации;

Or. en

Изменение 1494
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) създаване на клъстери и мрежи; б) създаване на клъстери, мрежи и 
координиращи звена;

Or. de

Изменение 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сътрудничеството по параграф 1 е 
свързано по-специално със следното:

2. Сътрудничеството по параграф 1 е 
свързано по-специално със следните 
области, включващи земеделски 
производители, горски стопани, 
предприятия от селскостопанската, 
хранително-вкусовата и горската 
промишленост или техни 
организации:

Or. pt

Изменение 1496
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пилотни проекти; а) пилотни, демонстрационни и 
водещи проекти;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запълнят празнините между научно-изследователската дейност и 
пазара. Едно по-добро сътрудничество ще спомогне за създаване на нови 
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възможности за стопанска дейност и работни места за земеделските производители 
и участниците в развитието на селските райони.

Изменение 1497
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пилотни проекти; а) пилотни проекти, демонстрационни 
и водещи проекти;

Or. en

Обосновка

Амбициозните демонстрационни програми със значително финансиране в други части 
на света, като например САЩ, вече са привлекли множество европейски компании. 
Освен това подпомагането на демонстрационни и водещи инициативи, както и на 
внедряването на продукти на биологична основа, ще бъде силно насърчено от 
политиката в областта на селското стопанство, тъй като съществува належаща 
необходимост от запълване на празнината между научните изследвания и пазара.

Изменение 1498
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пилотни проекти; а) пилотни проекти, демонстрационни 
и водещи проекти;

Or. en

Изменение 1499
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разработването на нови продукти, 
практики, процеси и технологии в 
сектора на селското стопанство, 
храните и сектора на горското 
стопанство;

б) разработването на нови продукти, 
практики, процеси и технологии в 
сектора на селското стопанство, 
селскостопанските хранителни 
продукти и сектора на горското 
стопанство;

Or. it

Изменение 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разработването на нови продукти, 
практики, процеси и технологии в 
сектора на селското стопанство, храните 
и сектора на горското стопанство;

б) разработването и/или внедряването 
на нови продукти, практики, процеси и 
технологии в сектора на селското 
стопанство, храните и сектора на 
горското стопанство и този на 
продуктите на биологична основа;

Or. en

Изменение 1501
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разработването на нови продукти, 
практики, процеси и технологии в 
сектора на селското стопанство, храните 
и сектора на горското стопанство;

б) разработването и въвеждането на 
нови продукти, практики, процеси и 
технологии в сектора на селското 
стопанство, храните и сектора на 
горското стопанство и съответното 
професионално обучение;
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Or. en

Изменение 1502
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разработването на нови продукти, 
практики, процеси и технологии в 
сектора на селското стопанство, храните 
и сектора на горското стопанство;

б) внедряването на нови продукти, 
практики, процеси и технологии в 
сектора на селското стопанство, 
храните, сектора на горското стопанство 
и сектора на продуктите на
биологична основа;

Or. en

Обосновка

Амбициозните демонстрационни програми със значително финансиране в други части 
на света, като например САЩ, вече са привлекли множество европейски компании. 
Освен това подпомагането на демонстрационни и водещи инициативи, както и на 
внедряването на продукти на биологична основа, ще бъде силно насърчено от 
политиката в областта на селското стопанство, тъй като съществува належаща
необходимост от запълване на празнината между научните изследвания и пазара.

Изменение 1503
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разработването на нови продукти, 
практики, процеси и технологии в 
сектора на селското стопанство, храните 
и сектора на горското стопанство;

б) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците 
във веригата на производство на 
селскостопански хранителни 
продукти (семена, торове, препарати 
за растителна защита, оборудване, 
търговци на дребно, наред с другите) 
за разработването на по-ефективни и 
екологосъобразни селскостопански 
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практики, продукти, процеси и 
технологии в сектора на селското 
стопанство, храните и сектора на 
горското стопанство, както и за 
намаляване на отпадъчните 
продукти;

Or. en

Обосновка

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors (farmers, seeds, plant protection products, fertilizers, equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Изменение 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) сътрудничество между 
участниците във веригата на 
производство на селскостопански 
хранителни продукти за 
разработването на по-ефективни и 
производителни селскостопански 
практики, продукти, процеси и 
технологии в сектора на селското 
стопанство, храните и сектора на 
горското стопанство, както и за 
намаляване на отпадъците;

Or. en
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Изменение 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сътрудничество между малки
икономически оператори за 
организиране на съвместни работни 
процеси и за споделяне на оборудване и 
ресурси;

в) сътрудничество между различни
икономически оператори за 
организиране на съвместни работни 
процеси и за споделяне на оборудване и 
ресурси;

Or. es

Изменение 1506
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във 
веригата на доставки за изграждането на 
логистични платформи с оглед 
стимулиране на късите вериги на 
доставки и местните пазари;

г) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във 
веригата на доставки за изграждането на 
логистични платформи с оглед 
стимулиране на късите вериги на 
доставки, местните пазари и 
увеличената добавена стойност за 
производителите от веригата на 
доставки;

Or. en

Изменение 1507
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във 
веригата на доставки за изграждането на 
логистични платформи с оглед 
стимулиране на късите вериги на 
доставки и местните пазари;

г) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във
веригата на доставки за изграждането на 
логистични платформи с оглед 
създаване и развитие на местни 
вериги за търговия и създаване на 
стойност, благоприятстващи късите 
вериги на доставки и местните и 
регионалните пазари;

Or. de

Изменение 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във 
веригата на доставки за изграждането на 
логистични платформи с оглед 
стимулиране на късите вериги на 
доставки и местните пазари;

г) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във 
веригата на доставки за изграждането на 
логистични платформи с оглед 
стимулиране на късите вериги на 
доставки и местните пазари, както и 
други, различни от обичайните 
канали на доставки;

Or. es

Изменение 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във 

г) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във 
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веригата на доставки за изграждането на 
логистични платформи с оглед 
стимулиране на късите вериги на 
доставки и местните пазари;

веригата на доставки за изграждането на 
логистични платформи с оглед 
стимулиране на късите вериги на 
доставки и местните пазари, и особено 
на тези за качествени продукти, 
посочени в член 17, параграф 1, буква 
а) и член 17, параграф 1, буква б);

Or. en

Изменение 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дейности по диверсификация, 
свързани с предоставяне на храни или 
други услуги в сферата на 
агротуризма, културата или 
непрофесионалния спорт в селските 
райони. 

Or. fr

Изменение 1511
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на дейности на местно 
равнище, свързани с развитието на 
късите вериги на доставки и местните 
пазари;

д) насърчаване на дейности на местно 
равнище, свързани с развитието на 
късите вериги на доставки и местните и 
регионалните пазари, както и за 
намаляване на разхищението на 
храни;

Or. de



AM\909514BG.doc 65/194 PE494.480v01-00

BG

Изменение 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на дейности на местно 
равнище, свързани с развитието на 
късите вериги на доставки и местните 
пазари;

д) насърчаване на дейности на местно 
равнище, свързани с развитието на 
късите вериги на доставки и местните 
пазари, и особено на тези за 
качествени продукти, посочени в член 
17, параграф 1, буква а) и член 17, 
параграф 1, буква б);

Or. en

Изменение 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на дейности на местно 
равнище, свързани с развитието на 
късите вериги на доставки и местните 
пазари;

д) насърчаване на дейности на местно 
равнище, свързани с развитието на 
късите вериги на доставки, местните 
пазари и продукти със схеми за 
качество;

Or. fr

Изменение 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на дейности на местно 
равнище, свързани с развитието на 
късите вериги на доставки и местните 
пазари;

д) насърчаване на дейности на местно 
равнище, свързани с развитието на 
късите вериги на доставки и местните 
пазари, и други, различни от 
обичайните канали на доставки;

Or. es

Изменение 1515
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) информационни и промоционални 
дейности, свързани с разработването 
на продукти съгласно схеми за 
качество чрез селскостопански 
системи като биологичното 
земеделие и земеделието с висока 
природна стойност;

Or. en

Изменение 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) дейности с цел осигуряване на 
информация и насърчаване на 
продукти съгласно схеми за качество 
чрез специални селскостопански 
системи като биологичното 
земеделие и земеделието с висока 
природна стойност;
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Or. en

Изменение 1517
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) проекти за възобновяеми 
източници на енергия;

Or. en

Изменение 1518
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) подпомагане по цялата верига на 
биологичните храни;

Or. en

Изменение 1519
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 36 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) предприемане на съвместни действия 
с оглед смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата;

e) предприемане на съвместни действия 
с оглед смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, като например мерки, 
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свързани с управлението и 
съхраняването на водите с цел 
постигане на устойчивост на 
селското стопанство и по-специално 
на селскостопанските системи;

Or. it

Изменение 1520
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) предприемане на съвместни действия 
с оглед смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата;

e) предприемане на съвместни действия 
с оглед смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, като например мерки, 
свързани с управлението и 
съхраняването на водите с цел 
постигане на устойчивост на 
селското стопанство и по-специално 
на селскостопанските системи;

Or. it

Изменение 1521
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) предприемане на съвместни действия 
с оглед смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата;

e) предприемане на съвместни действия 
с оглед смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на климата 
и по-ефективно управление на водата;

Or. en
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Изменение 1522
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) предприемане на съвместни действия 
с оглед смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата;

e) предприемане на съвместни действия 
с оглед смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, включително насърчаване на 
употребата на възобновяеми 
източници на енергия;

Or. en

Изменение 1523
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) колективни подходи към 
екологосъобразните проекти и 
съществуващите екологосъобразни 
практики;

ж) координирани подходи към 
екологосъобразните проекти, особено за 
опазване на земеделския ландшафт, и 
съществуващите екологосъобразни 
практики;

Or. de

Изменение 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) колективни подходи към 
екологосъобразните проекти и 
съществуващите екологосъобразни 

ж) колективни подходи към 
екологосъобразните проекти и 
съществуващите екологосъобразни 
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практики; практики и за селскостопанските 
практики, които са полезни за 
климата и за околната среда, 
посочени в дял III, глава 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012;

Or. en

Изменение 1525
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) колективни подходи към 
екологосъобразните проекти и 
съществуващите екологосъобразни 
практики;

ж) колективни подходи към 
екологосъобразните проекти и 
съществуващите екологосъобразни 
практики и към селскостопанските 
практики, които са полезни за 
климата и за околната среда, 
посочени в дял III, глава 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012;

Or. fr

Изменение 1526
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) колективни подходи към 
екологосъобразните проекти и 
съществуващите екологосъобразни 
практики;

ж) колективни подходи към 
агроекологични системи,
екологосъобразните проекти и 
съществуващите екологосъобразни 
практики;

Or. en
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Изменение 1527
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) сътрудничество между 
сдруженията или организациите, или 
между органите и отделните 
участници, което допринася за 
опазването на земеделския ландшафт 
и културното наследство;

Or. de

Изменение 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) колективни подходи към 
създаването на работни места в 
селските райони, включително по-
специално за жените и младите хора;

Or. de

Изменение 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) колективни подходи за 
подобряване на качеството на живот 
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и инфраструктурата в селските 
райони;

Or. de

Изменение 1530
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 36 — параграф 2 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество сред участниците във 
веригата на доставки за устойчиво 
производство на биомаса за приложение 
в областта на храните, производството 
на енергия и промишлените процеси.

з) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество сред участниците във 
веригата на доставки за устойчиво 
производство на биомаса за приложение 
в областта на храните, производството 
на енергия и промишлените процеси и 
за управление и съхранение на водите
за постигане на устойчивост на 
селскостопанското производство, и 
по-специално на селскостопанските 
системи.

Or. it

Изменение 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) насърчаване на връзките между 
селските и градските райони за 
подобряване на хранителните вериги;

Or. en

Обосновка

Тук следва да се включи установяването на система за събиране на органичните 
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отпадъци, добива на биогаз и инвестиции в наторяването на обработваемите площи с 
останалите продукти, когато те са с достатъчно високо качество, за да се 
използват като торове.

Изменение 1532
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) привеждане в действие, по-специално 
от публично-частни партньорства, 
различни от определените в член 28, 
параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], на стратегии за местно 
развитие, насочени към един или повече 
от приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони;

и) привеждане в действие, по-специално 
от публични и частни партньорства, 
различни от определените в член 28, 
параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], на стратегии за местно 
развитие, насочени към един или повече 
от приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони;

Or. bg

Изменение 1533
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) изготвяне на планове за управление 
на горите или еквивалентни 
инструменти.

й) изготвяне на планове за управление 
на горите в съответствие с 
устойчивото управление на горите, 
които включват мерки относно 
биологичното разнообразие, така че 
да доведат до осезателно подобрение в 
състоянието по отношение на 
опазването на видовете и 
местообитанията, които са 
зависими или се влияят от горското 
стопанство съобразно Стратегията 
на ЕС за биологичното разнообразие.
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Or. en

Изменение 1534
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) подпомагане на трансфера на 
знания и сътрудничеството между 
поколенията, насочено към 
насърчаване на промяната между 
поколенията по отношение на 
селското стопанство и 
наследяването на земеделските земи.

Or. ro

Изменение 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) сътрудничество в насърчаването 
на социалното приобщаване, 
намаляването на бедността и 
икономическото развитие в селските 
райони.

Or. es

Изменение 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква йб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) насърчаване на договорите за 
селскостопански хранителни 
продукти между производителите и 
преработвателите, в които при 
определяне на цените се отчитат 
производствените разходи.

Or. es

Обосновка

Неравновесията по хранителната верига трябва да бъдат отстранени. Това изисква 
колективни преговори в рамките на междубраншовите организации, като се 
определят цените в съответствие с конкретни показатели, включително разходите 
за производство, което ще гарантира икономическата жизнеспособност на селските 
стопанства.

Изменение 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) развитието и/или реализирането 
на пазара на туристически услуги, 
отнасящи се до селския туризъм.

Or. de

Обосновка

Развитието и реализирането на пазара на туризъм, основан на селското стопанство, 
са от изключително значение за селското стопанство. Туризмът е до голяма степен 
свързан със селското стопанство в много региони.

Изменение 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква йб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) разработването на проекти за 
„социално селско стопанство“ (по 
примера на „Екологична грижа“).

Or. de

Обосновка

Разгръщането на нов селскостопански бизнес като „социалното селско стопанство“, 
по примера на проекта на ЕС „Екологична грижа“ е важно за регионалната 
икономика, както и за селските стопанства, тъй като предоставя възможност за 
допълнителен доход.

Изменение 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) съобразеното с хуманното 
отношение към животните 
производство се насърчава чрез 
сътрудничество между участниците 
във веригата на доставки.

Or. en

Изменение 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по параграф 1, 
буква б) се предоставя само на 

заличава се
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новосформирани клъстери и мрежи и 
на онези от тях, които започват нова 
за тях дейност.
Подпомагането на дейности по 
параграф 2, буква б) може да се 
предоставя и на отделни участници, 
когато тази възможност е 
предвидена в програмата за развитие 
на селските райони.

Or. fr

Изменение 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането на дейности по 
параграф 2, буква б) може да се 
предоставя и на отделни участници, 
когато тази възможност е предвидена в 
програмата за развитие на селските 
райони.

Подпомагането на дейности по 
параграф 2, буква б) може да се 
предоставя и на отделни участници, 
когато тази възможност е предвидена в 
програмата за развитие на селските 
райони.

Подпомагането на дейности по 
параграф 2 може да се предоставя и 
на отделни оператори на проекти, 
когато те действат въз основа на 
партньорство и когато тази 
възможност е предвидена в 
програмата за развитие на селските 
райони.

Or. fr

Изменение 1542
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато се прилага бизнес план, план 
за управление на горите или 
еквивалентен инструмент или стратегия 
за развитие, държавите-членки могат да 
отпуснат помощта или като обща сума, 
която покрива разходите за 
сътрудничество и разходите за 
изпълнените проекти, или да покрият 
само разходите за сътрудничество и да 
използват средства по линия на други 
мерки или други фондове на ЕС за 
изпълнението на проекти.

6. Когато се осъществява 
сътрудничество в сектора на 
горското стопанство, освен мярката 
в параграф 2, буква й), подпомагането 
се поставя в зависимост от 
представянето на план за управление 
на горите или еквивалентен 
инструмент, който включва мерки 
относно биологичното разнообразие, 
така че да доведе до осезателно 
подобрение в състоянието по 
отношение на опазването на 
видовете и местообитанията, които 
зависят или се влияят от горското 
стопанство, съобразно Стратегията 
на ЕС за биологичното разнообразие. 
В допълнение, подпомагането за 
мерки относно горите следва да се 
основава на стандарт за добри 
практики в областта на горското 
стопанство. Когато се прилага бизнес 
план, план за управление на горите или 
еквивалентен инструмент или стратегия 
за развитие, държавите-членки могат да 
отпуснат помощта или като обща сума, 
която покрива разходите за 
сътрудничество и разходите за 
изпълнените проекти, или да покрият 
само разходите за сътрудничество и да 
използват средства по линия на други 
мерки или други фондове на ЕС за 
изпълнението на проекти. Цялото 
подпомагане за употреба и 
производство на биоенергия следва да 
се основава на критерии за 
устойчивост.

Or. en

Изменение 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Сътрудничеството по тази мярка 
може да се комбинира с проекти, които 
се подпомагат по фондове на ЕС на 
същата територия, различни от ЕЗФРСР. 
Държавите-членки гарантират, че 
свръхкомпенсация в резултат на 
комбиниране на настоящата мярка с 
други финансови инструменти на 
национално равнище или на равнището 
на ЕС се избягва.

9. Сътрудничеството по тази мярка 
може да се комбинира с проекти, които 
се подпомагат по фондове на ЕС на 
същата територия, различни от ЕЗФРСР. 
Държавите-членки гарантират, че 
свръхкомпенсация в резултат на 
комбиниране на настоящата мярка с 
други финансови инструменти на 
национално равнище или на равнището 
на ЕС се избягва. Определяне на 
характеристиките на пилотните 
проекти, клъстерите, мрежите, 
късите вериги на доставки и 
местните пазари, които ще са 
допустими за отпускане на помощ, се 
посочва в програмите, представяни 
от държавите членки.

Or. en

Изменение 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
допълнителното уточняване на 
характеристиките на пилотните 
проекти, клъстерите, мрежите, 
късите вериги на доставки и 
местните пазари, които ще бъдат 
допустими за отпускане на помощ, 
както и относно условията за 
отпускане на помощ на видовете 
дейности, изброени в параграф 2.

заличава се
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Or. en

Изменение 1545
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
допълнителното уточняване на 
характеристиките на пилотните проекти, 
клъстерите, мрежите, късите вериги на 
доставки и местните пазари, които ще 
бъдат допустими за отпускане на 
помощ, както и относно условията за 
отпускане на помощ на видовете 
дейности, изброени в параграф 2.

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
допълнителното уточняване на 
характеристиките на пилотните проекти, 
клъстерите, мрежите, късите вериги на 
доставки и местните пазари, които ще 
бъдат допустими за отпускане на 
помощ, както и относно условията за 
отпускане на помощ на видовете 
дейности, изброени в параграф 2. Във 
всяка национална или регионална 
програма ще бъде определена 
минимална сума за подпомагане на 
сътрудничеството, предприето от 
всяка местна група за действие.

Or. fr

Изменение 1546
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1549
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. it

Обосновка

Предлага се „инструментите за стабилизиране на доходите“ да бъдат преместени 
от втория в първия стълб, за да стане прилагането им просто, гладко и своевременно, 
както и в съответствие с целите на първия стълб за гарантирани доходи. 
Използването на тези инструменти във втория стълб (Развитие на селските райони) 
би могло да доведе до изкривяване на конкуренцията или до различно прилагане на 
равнището на Общността, тъй като програмирането на развитието на селските 
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райони е въпрос на регионална и местна политика, свързано в крайна сметка с 
капацитета за съфинансиране.

Изменение 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители, за премиите за 
застраховка на реколтата, животните и 
растенията срещу икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, в случай на 
болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;

а) финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата, животните и 
растенията срещу икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, в случай на 
болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;

Or. fr

Изменение 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители, за премиите за 
застраховка на реколтата, животните и 
растенията срещу икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, в случай на 
болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители или групи от 
селскостопански производители или 
чрез финансовото участие на 
държавата в застрахователни схеми,
за премиите за застраховка на реколтата,
животните и растенията срещу 
икономически загуби, причинени от 
неблагоприятни климатични събития, в 
случай на болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;
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Or. en

Изменение 1552
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители, за премиите за 
застраховка на реколтата, животните и 
растенията срещу икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, в случай на 
болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители или на техни 
сдружения или организации, за 
премиите за застраховка на реколтата, 
животните и растенията срещу 
икономически загуби, причинени от 
неблагоприятни климатични събития, в 
случай на болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;

Or. it

Изменение 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители, за премиите за 
застраховка на реколтата, животните и 
растенията срещу икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, в случай на 
болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители, на техни кооперации 
или на организации на производители, 
посочени в член 106 от Регламент 
(ЕС) № (ООП/2012), за премиите за 
застраховка на реколтата, животните и 
растенията срещу икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, в случай на 
болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;



PE494.480v01-00 84/194 AM\909514BG.doc

BG

Or. pt

Изменение 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители, за премиите за 
застраховка на реколтата, животните и
растенията срещу икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, в случай на 
болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските и 
горските производители, за премиите 
за застраховка на реколтата, животните,
растенията и горите срещу 
икономически загуби, причинени от 
неблагоприятни климатични събития, 
пожари, в случай на болести по 
животните или по растенията или 
нашествие от вредители, или разходите 
за повторно залесяване;

Or. fr

Изменение 1555
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители, за премиите за 
застраховка на реколтата, животните и 
растенията срещу икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, в случай на 
болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители, за премиите за 
застраховка на реколтата, животните и 
растенията срещу икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, диви животни, 
включително птици, в случай на 
болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;
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Or. lv

Изменение 1556
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 37 — параграф 1 — буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) на селскостопанските 
производители или на техните 
асоциации, признати от държавите 
членки, се предоставя директна 
помощ по параграф 1, буква а) по-горе, 
когато те са сключили колективни 
застрахователни споразумения от 
името на техните членове;

Or. it

Изменение 1557
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или по 
растенията или от екологична 
катастрофа;

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове или 
директно на селскостопански 
производители за изплащане на 
обезщетения на селскостопанските 
производители за икономически загуби, 
причинени от поява на болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
екологична катастрофа, или от 
бедствия, свързани с изменението на 
климата;

Or. fr
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Изменение 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от
поява на болест по животните или по 
растенията или от екологична 
катастрофа;

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове или в 
застрахователни дружества за 
изплащане на финансови обезщетения 
на селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от
появата на болест по животните или по 
растенията, от екологична катастрофа
или от неблагоприятни климатични 
събития, включително суша;

Or. es

Обосновка

Повечето държави членки имат система за селскостопанско застраховане, създадена 
с ясната цел да покриват риска за селскостопанските производители. Системата за 
застраховане е по-широко разпространена и по-гъвкава по отношение на прилагането 
ѝ от системата на взаимоспомагателните фондове, която не съществува в много 
държави. На държавите членки следва да се предостави гъвкавост при избора на 
формата, под която желаят да разработят този инструмент, в съответствие със
собствените им системи за управление на риска.

Изменение 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители, 
кооперации или организации на 
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поява на болест по животните или по 
растенията или от екологична 
катастрофа;

производители, посочени в член 106 
от Регламент (ЕС) № (ООП/2012), за 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или по 
растенията или от екологична 
катастрофа;

Or. pt

Изменение 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или по 
растенията или от екологична 
катастрофа;

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
неблагоприятни климатични 
събития или от нашествие на 
вредители, или от поява на болест по 
животните или по растенията или от 
екологична катастрофа;

Or. en

Изменение 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
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поява на болест по животните или по 
растенията или от екологична 
катастрофа;

поява на болест по животните или от
вредни за животните или растенията
организми, или от екологична 
катастрофа;

Or. fr

Изменение 1562
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или по
растенията или от екологична 
катастрофа;

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
неблагоприятни климатични 
събития, от поява на болест по 
животните или по растенията или от 
екологична катастрофа;

Or. it

Изменение 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или по
растенията или от екологична 
катастрофа;

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или по
растенията или от екологична 
катастрофа; или неблагоприятни 
климатични събития, включително 
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суша и наводнения;

Or. en

Изменение 1564
Petri Sarvamaa

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или по
растенията или от екологична 
катастрофа;

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или по 
растенията, от екологична катастрофа 
или от неблагоприятни климатични 
събития;

Or. en

Изменение 1565
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или по
растенията или от екологична 
катастрофа;

б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
неблагоприятни климатични 
събития, от поява на болест по 
животните или по растенията или от 
екологична катастрофа;

Or. en
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Изменение 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят 
сериозен спад в техните доходи.

заличава се

Or. de

Обосновка

Такъв вид решения за стабилизиране на доходите са значително по-неефективни от 
съпоставимите и налични възможности за хеджиране, които се основават на 
договори за полици и сделки с фючърси.

Изменение 1567
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят 
сериозен спад в техните доходи.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Инструментът за стабилизиране на доходите не е добър начин за използване на 
фондове за развитие на селските райони, тъй като той може да бъде много скъп и 
нестабилен, а при изключителни обстоятелства може да се наложи да бъде в по-
голям размер от средствата, отпуснати на някои държави членки по стълб II, както 
е посочено в оценката на въздействието на Комисията.

Изменение 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят 
сериозен спад в техните доходи.

заличава се

Or. en

Изменение 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят 
сериозен спад в техните доходи.

заличава се

Or. es
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Изменение 1570
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 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на 
взаимоспомагателен фонд за 
предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. it

Изменение 1571
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на 
взаимоспомагателни фондове за 
предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. it

Изменение 1572
Herbert Dorfmann
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите за изплащането на 
застрахователни премии и/или на 
финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. it

Изменение 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на вноски за 
изплащането на застрахователни 
премии и/или на финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. it

Изменение 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на в) инструмент за стабилизиране на 
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доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

доходите под формата на вноски в
застрахователни инструменти за 
загуба на доход и на финансови вноски 
във взаимоспомагателни фондове за 
предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи, 
или на кооперации или организации на 
производители, посочени в член 106 
от Регламент (ЕС) № (ООП/2012), 
които са понесли икономически 
загуби.

Or. pt

Изменение 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове или застрахователни премии
за предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. es

Обосновка

Към днешна дата нито една държава - членка на ЕС няма опит с инструменти за 
стабилизиране на доходите. Следователно на държавите членки следва да бъде 
дадена възможност да разработят този инструмент по смисъла на настоящите 
модели за управление на риска. Повечето държави членки обаче имат система за 
селскостопанско застраховане, чието предназначение е да покрива риска за 
селскостопанските производители.
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Изменение 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове или застрахователни премии
за предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. es

Обосновка

Да се насърчи гъвкавостта с цел постигане на реална представа за начина, по който 
застрахователните механизми се интегрират в инструментите за стабилизиране на 
доходите.

Изменение 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове или застрахователни премии
за предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. es

Изменение 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris



PE494.480v01-00 96/194 AM\909514BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове или застрахователни премии
за предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. en

Изменение 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи, или финансови 
вноски, плащани директно на 
селскостопанските производители за 
изплащане на застрахователни 
премии за покриване на риска от 
сериозен спад в доходите.

Or. it

Изменение 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски в застрахователни 
инструменти за доходите и във
взаимоспомагателни фондове за 
предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. fr

Изменение 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят
сериозен спад в техните доходи.

в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители при сериозен спад на
техните доходи.

Or. en

Изменение 1582
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Подкрепата, която се предоставя 
на селскостопанските 
производители, съгласно 
инструментите, посочени в членове 
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38—40, следва да се основава на 
оценка на загубите на отделния 
селскостопански производител или на 
доброволни системи на доброволна 
основа.

Or. en

Изменение 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, букви б) и 
в), „взаимоспомагателен фонд“ 
означава схема, акредитирана от 
държава членка съгласно 
националното законодателство, 
чиято цел е членуващите 
селскостопански производители да се 
застраховат, при която се извършват 
компенсаторни плащания на 
членуващите селскостопански 
производители, претърпели 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или 
по растенията или от екологична 
катастрофа, или на селскостопански 
производители, които търпят 
сериозен спад в техните доходи.

заличава се

Or. es

Изменение 1584
Petri Sarvamaa

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, букви б) и в), 
„взаимоспомагателен фонд“ означава 
схема, акредитирана от държава членка 
съгласно националното 
законодателство, чиято цел е 
членуващите селскостопански 
производители да се застраховат, при 
която се извършват компенсаторни 
плащания на членуващите 
селскостопански производители, 
претърпели икономически загуби, 
причинени от поява на болест по 
животните или по растенията или от 
екологична катастрофа, или на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

2. За целите на параграф 1, букви б) и в), 
„взаимоспомагателен фонд“ означава 
схема, акредитирана от държава членка 
съгласно националното 
законодателство, чиято цел е 
членуващите селскостопански 
производители да се застраховат, при 
която се извършват компенсаторни 
плащания на членуващите 
селскостопански производители, 
претърпели икономически загуби, 
причинени от поява на болест по 
животните или по растенията или от 
неблагоприятни климатични 
събития, или на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

Or. en

Изменение 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, букви б) и в), 
„взаимоспомагателен фонд“ означава 
схема, акредитирана от държава членка 
съгласно националното 
законодателство, чиято цел е 
членуващите селскостопански 
производители да се застраховат, при 
която се извършват компенсаторни 
плащания на членуващите 
селскостопански производители, 
претърпели икономически загуби, 
причинени от поява на болест по 
животните или по растенията или от 
екологична катастрофа, или на 

2. За целите на параграф 1, букви б) и в), 
„взаимоспомагателен фонд“ означава 
схема, акредитирана от държава членка 
съгласно националното 
законодателство, чиято цел е 
членуващите селскостопански 
производители да се застраховат, при 
която се извършват компенсаторни 
плащания на членуващите 
селскостопански производители за
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или по 
растенията или от неблагоприятни 
климатични събития, или от 
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селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

вредители, или от екологична 
катастрофа, или на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
спад в техните доходи.

Or. en

Изменение 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, букви б) и в),
„взаимоспомагателен фонд“ означава 
схема, акредитирана от държава членка 
съгласно националното 
законодателство, чиято цел е 
членуващите селскостопански 
производители да се застраховат, при 
която се извършват компенсаторни 
плащания на членуващите 
селскостопански производители, 
претърпели икономически загуби, 
причинени от поява на болест по 
животните или по растенията или от 
екологична катастрофа, или на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

2. За целите на параграф 1, букви б) и в),
„взаимоспомагателен фонд“ или 
„застрахователно дружество“
означава схема, акредитирана от 
държава членка съгласно националното 
законодателство, чиято цел е 
членуващите селскостопански 
производители да се застраховат, при 
която се извършват компенсаторни 
плащания на членуващите 
селскостопански производители, 
претърпели икономически загуби, 
причинени от поява на болест по 
животните или по растенията или от 
екологична катастрофа или 
неблагоприятни климатични 
събития, или неблагоприятни 
климатични събития, или на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. es

Изменение 1587
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, букви б) и в), 
„взаимоспомагателен фонд“ означава 
схема, акредитирана от държава членка 
съгласно националното 
законодателство, чиято цел е 
членуващите селскостопански 
производители да се застраховат, при 
която се извършват компенсаторни 
плащания на членуващите 
селскостопански производители, 
претърпели икономически загуби, 
причинени от поява на болест по 
животните или по растенията или от 
екологична катастрофа, или на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

2. За целите на параграф 1, букви б) и в), 
„взаимоспомагателен фонд“ означава 
схема, акредитирана от държава членка 
съгласно националното 
законодателство, чиято цел е 
членуващите селскостопански 
производители да се застраховат, при 
която се извършват компенсаторни 
плащания на членуващите 
селскостопански производители, 
претърпели икономически загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, от поява на 
болест по животните или по растенията 
или от екологична катастрофа, или на 
селскостопански производители, които 
търпят сериозен спад в техните доходи.

Or. it

Изменение 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
се избягва свръхкомпенсация в 
резултат на комбиниране на 
настоящата мярка с други финансови 
инструменти на национално равнище 
или на равнището на ЕС или с частни 
застрахователни схеми. При 
изчисляване равнището на доходите 
на селскостопанските производители 
ще се взема предвид и директното 
подпомагане на доходите, получено по 
линия на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията 
(по-нататък наричан „ЕФПГ“).

заличава се
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Or. es

Обосновка

Това условие не е необходимо, тъй като наложените ограничения за оценка на 
загубите вече вземат предвид всички доходи, и освен това, обезщетението е само 
процент, който не може да надвишава 70 % от разликата между приходите и 
разходите. Това означава, че всеки селскостопански производител е длъжен да поеме 
30 % от риска.

Изменение 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че се 
избягва свръхкомпенсация в резултат на 
комбиниране на настоящата мярка с 
други финансови инструменти на 
национално равнище или на равнището 
на ЕС или с частни застрахователни 
схеми. При изчисляване равнището на 
доходите на селскостопанските 
производители ще се взема предвид и 
директното подпомагане на 
доходите, получено по линия на 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията36(по-нататък 
наричан „ЕФПГ“).

3. Държавите членки гарантират, че се 
избягва свръхкомпенсация в резултат на 
комбиниране на настоящата мярка с 
други финансови инструменти на 
национално равнище или на равнището 
на ЕС или с частни застрахователни 
схеми.

Or. en

Изменение 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3 - бележка под линия 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

36. Регламент (ЕС) № […] oт […] на 
Европейския парламент и на Съвета 

заличава се
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относно Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията 
(2014—2020 г.), ОВ L […], […], стр. 
[…].

Or. en

Изменение 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
минималния и максималния срок на 
търговските заеми за 
взаимоспомагателни фондове, 
посочени в член 39, параграф 3, буква 
б) и член 40, параграф 4.

заличава се

Or. es

Обосновка

Поставянето на инструмент за стабилизиране по втори стълб, което означава, че е 
съфинансиран от държавите членки, е нелогично, тъй като някои държави членки ще 
решат да го приложат, а други не. В резултат на това някои производители ще 
бъдат поставени в по-неблагоприятна ситуация по отношение на други, които ще 
имат инструменти за справяне със същата пазарна криза. Това нарушава единството 
на пазара.

Изменение 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се
Застраховане на реколтата, 
животните и растенията
1. Помощ съгласно член 37, параграф 
1, буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или 
от нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие 
с Директива 2000/29/ЕО за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест или вредители по растенията, 
които унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период 
или средния обем за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
високият и най-ниският показател.
2.
Настъпването на неблагоприятното 
климатично събитие, появата на 
болест по животните или по 
растенията или нашествието на 
вредителите трябва да бъде 
официално признато като такова от 
компетентен орган на съответната 
държава членка.
Когато е целесъобразно, държавите 
членки могат предварително да 
установят критерии, при изпълнение 
на които да се счита, че 
официалното признаване е направено.
3.
Застрахователните плащания 
покриват не повече от общия размер 
на разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в член 37, параграф 
1, буква а), и не изискват и не са 
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свързани с определяне на вида или 
количеството на бъдещото 
производство.
Държавите членки могат да 
ограничат размера на премията, 
която отговаря на условията за 
помощ, като приложат подходящи 
тавани.
4. Помощите се ограничават до 
максималния размер, определен в 
приложение І.

Or. en

Изменение 1593
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се
Застраховане на реколтата, 
животните и растенията
1. Помощ съгласно член 37, параграф 
1, буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или 
от нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие 
с Директива 2000/29/ЕО за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест или вредители по растенията, 
които унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период 
или средния обем за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
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високият и най-ниският показател.
2.
Настъпването на неблагоприятното 
климатично събитие, появата на 
болест по животните или по 
растенията или нашествието на 
вредителите трябва да бъде 
официално признато като такова от 
компетентен орган на съответната 
държава членка.
Когато е целесъобразно, държавите 
членки могат предварително да 
установят критерии, при изпълнение 
на които да се счита, че 
официалното признаване е направено.
3.
Застрахователните плащания 
покриват не повече от общия размер 
на разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в член 37, параграф 
1, буква а), и не изискват и не са 
свързани с определяне на вида или 
количеството на бъдещото 
производство.
Държавите членки могат да 
ограничат размера на премията, 
която отговаря на условията за 
помощ, като приложат подходящи 
тавани.
4. Помощите се ограничават до 
максималния размер, определен в 
приложение І.

Or. en

Изменение 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се
Застраховане на реколтата, 
животните и растенията
1. Помощ съгласно член 37, параграф 
1, буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или 
от нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие 
с Директива 2000/29/ЕО за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест или вредители по растенията, 
които унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период 
или средния обем за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
високият и най-ниският показател.
2.
Настъпването на неблагоприятното 
климатично събитие, появата на 
болест по животните или по 
растенията или нашествието на 
вредителите трябва да бъде 
официално признато като такова от 
компетентен орган на съответната 
държава членка.
Когато е целесъобразно, държавите 
членки могат предварително да 
установят критерии, при изпълнение 
на които да се счита, че 
официалното признаване е направено.
3.
Застрахователните плащания 
покриват не повече от общия размер 
на разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в член 37, параграф 
1, буква а), и не изискват и не са 
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свързани с определяне на вида или 
количеството на бъдещото 
производство.
Държавите членки могат да 
ограничат размера на премията, 
която отговаря на условията за 
помощ, като приложат подходящи 
тавани.
4. Помощите се ограничават до 
максималния размер, определен в 
приложение І.

Or. fr

Изменение 1595
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се
Застраховане на реколтата, 
животните и растенията
1. Помощ съгласно член 37, параграф 
1, буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или 
от нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие 
с Директива 2000/29/ЕО за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест или вредители по растенията, 
които унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период 
или средния обем за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
високият и най-ниският показател.
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2.
Настъпването на неблагоприятното 
климатично събитие, появата на 
болест по животните или по 
растенията или нашествието на 
вредителите трябва да бъде 
официално признато като такова от 
компетентен орган на съответната 
държава членка.
Когато е целесъобразно, държавите 
членки могат предварително да 
установят критерии, при изпълнение 
на които да се счита, че 
официалното признаване е направено.
3.
Застрахователните плащания 
покриват не повече от общия размер 
на разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в член 37, параграф 
1, буква а), и не изискват и не са 
свързани с определяне на вида или 
количеството на бъдещото 
производство.
Държавите членки могат да 
ограничат размера на премията, 
която отговаря на условията за 
помощ, като приложат подходящи 
тавани.
4. Помощите се ограничават до 
максималния размер, определен в 
приложение І.

Or. it

Изменение 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
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буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 30 % от
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период 
или средния обем за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
високият и най-ниският показател.

буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, която 
причинява значителна загуба в 
доходите, като се вземат предвид 
характерните особености на всеки 
вид продукт или холдинг. Загубата се 
изчислява по отношение на 
еквивалентния загубен добив в дадена 
година.

Or. es

Обосновка

Прагът от 30 % е твърде висок и не насърчава селскостопанските производители да 
използват инструменти за управление на риска. Добивът на стопанството следва да 
се използва като основа, тъй като променливостта на цените и разходите означава, 
че трябва да бъдат определяни поотделно за всяка година.

Изменение 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
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или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 30 % от
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период 
или средния обем за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
високият и най-ниският показател.

или ограничаване на болест или 
вредители по растенията. Подобна 
застраховка следва да покрива загуби, 
изчислени на база средногодишната 
продукция на сектора, който покрива 
застраховката.

Or. en

Изменение 1598
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 30 % от
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период
или средния обем за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
високият и най-ниският показател.

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или поради
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които водят 
до намаляване на годишната 
продукция с над 15 % в сравнение със
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител.
Средногодишната продукция се 
изчислява като се използват данните 
за предходните три години или
предходните пет години, като се 
изключват най-високите и най-
ниските показатели или при
надлежно обосновани извънредни 
обстоятелства, като се използват 
данните за конкретна година от 
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преходните пет години.

Измерването на размера на 
понесените загуби може да се 
приспособи спрямо конкретните 
характеристики на всеки вид 
продукт, като се използват:
а) биологични показатели 
(количество на загубена биомаса) или 
еквиваленти показатели за загубен 
добив, установени на равнището на 
стопанствата, на местно, регионално 
или национално равнище; или
б) свързани с времето показатели 
(валежи, температура и т.н.), 
установени на местно, регионално 
или национално равнище.

Or. pt

Изменение 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период или 
средния обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 15 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период или 
средния обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
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ниският показател. ниският показател.

Загубите могат да бъдат измервани 
според всеки вид продукт, като се 
използват биологични показатели 
(например на база количеството на 
загубената биомаса) или 
еквивалентни показатели за загубен 
добив, установени на равнището на 
стопанствата или на обобщено 
равнище.

Or. pt

Изменение 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период или 
средния обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период или 
средния обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

Измерването на размера на 
понесената загуба може също така да 
се приспособи спрямо конкретните 
характеристики на всеки вид 
продукт, като се използват:
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а) биологични показатели 
(количество на загубената биомаса) 
или еквиваленти показатели за 
загубен добив, установени на 
равнището на стопанствата, на 
местно, регионално или национално 
равнище; или
б) свързани с времето показатели 
(количество на валежите, 
температура и т.н.), установени на 
местно, регионално или национално 
равнище.

Or. fr

Изменение 1601
George Lyon

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период или 
средния обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период или 
средния обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател. За да се изчислят 
понесените вследствие на събитието 
индивидуални загуби от даден 
селскостопански производител, 
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могат да се използват утвърдени 
базирани на показатели системи.

Or. en

Обосновка

Използването на базирани на показатели системи за изчисляване на загубите следва 
да се разреши, ако държавите членки искат да използват такива системи с оглед 
административно опростяване.

Изменение 1602
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период или 
средния обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на дадена 
култура или на животински видове 
от отделно стопанство на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период или 
средния обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

Or. en
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Изменение 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато гаранцията, посочена в 
параграф 1, е включена в обхвата на 
застраховката, която покрива и други 
рискове, делът на премията, 
съответстваща на гаранцията, 
посочена в параграф 1, отговаря на 
условията за отпускане на помощ по 
член 37, параграф 1, буква а).

Or. fr

Изменение 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr
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Изменение 1606
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. it

Изменение 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 39 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимоспомагателни фондове за 
болести по животните и по растенията и 
за екологични катастрофи

Взаимоспомагателни фондове за 
болести по животните и по растенията
или за вредни за животните или 
растенията организми, както и за 
екологични катастрофи 

Or. fr

Изменение 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 39 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимоспомагателни фондове за 
болести по животните и по растенията и
за екологични катастрофи

Взаимоспомагателни фондове и 
застраховане за болести по животните 
и по растенията и за екологични 
катастрофи, както и за 
неблагоприятни климатични 
събития

Or. es
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Изменение 1609
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да отговаря на условията за 
подпомагане, съответният 
взаимоспомагателен фонд:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща административна и 
техническа помощ за 
взаимоспомагателни фондове, които 
изплащат обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или 
по растенията, или от екологична 
катастрофа. За да отговаря на 
условията за подпомагане, съответният 
взаимоспомагателен фонд:

Or. en

Изменение 1610
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.

2. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила. Въпреки 
това, като правило 
селскостопанските производители 
отговарят на условията за 
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получаване на обезщетение, само ако 
са взели всички необходими предпазни 
мерки, за да подобрят устойчивостта 
на своите стопанства по отношение 
на влошаването на състоянието на 
околната среда, болестите по 
животните и растенията, и 
събития, причинени от изменението 
на климата.

Or. en

Изменение 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.

2. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители, на техните 
кооперации или на организациите на 
производителите, признати по 
член 106 от Регламент (ЕС) 
№ (ООП/2012), в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.
Държавите членки могат да 
съчетаят схемите за застраховане и 
за взаимоспомагателни фондове.

Or. pt

Изменение 1612
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.

2. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.
Държавите членки могат да решат 
да допълнят взаимоспомагателните 
фондове със застрахователни схеми и 
застрахователни кооперации, 
включително чрез кредитни 
кооперации.

Or. bg

Изменение 1613
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква б), могат да се 
отнасят единствено до:

Финансовите вноски от всички 
публични фондове, като например 
ЕЗФРСР и национално и регионално 
финансиране, към 
взаимоспомагателните фондове могат 
да се отнасят единствено до:

Or. en

Изменение 1614
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – първа алинея – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква б), могат да се 
отнасят единствено до:

Финансовите вноски към 
взаимоспомагателни фондове, 
посочени в член 37, параграф 1, буква 
б), могат да се отнасят единствено до:

Or. fr

Изменение 1615
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сумите, изплатени от
взаимоспомагателния фонд като 
финансова компенсация на 
селскостопанските производители.
Освен това, финансовите вноски 
могат да се отнасят до лихвата по 
търговските заеми, взети от 
взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на селскостопанските производители 
в случай на криза.

б) административните разходи по 
управлението на взаимоспомагателния 
фонд.

Or. en

Изменение 1616
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сумите, изплатени от 
взаимоспомагателния фонд като 
финансова компенсация на 

б) сумите, изплатени от 
взаимоспомагателния фонд като 
финансова компенсация на 
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селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза.

селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза, или 
до застрахователните премии за 
полици, сключени от 
взаимоспомагателния фонд на 
пазарни цени. Като алтернатива на 
тези суми, финансовите вноски могат 
да се използват за базов капитал в 
максимален размер от 65 % от 
вноските, изплатени от 
селскостопанските производители. 

Or. it

Изменение 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сумите, изплатени от 
взаимоспомагателния фонд като 
финансова компенсация на 
селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза.

б) сумите, изплатени от 
взаимоспомагателния фонд като 
финансова компенсация на 
селскостопанските производители, на 
техните кооперации или на 
организациите на производители, 
признати по член 106 от Регламент 
(ЕС) № (ООП/2012). Освен това, 
финансовите вноски могат да се отнасят 
до лихвата по търговските заеми, взети 
от взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на селскостопанските производители, 
на техните кооперации или на 
организациите на производителите, 
признати по член 106 от Регламент 
(ЕС) № (ООП/2012), в случай на криза.

Or. pt
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Изменение 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сумите, изплатени от 
взаимоспомагателния фонд като 
финансова компенсация на 
селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза.

б) сумите, изплатени от 
взаимоспомагателния фонд като 
финансова компенсация на 
селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до капитала или лихвата 
по търговските заеми, взети от 
взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на селскостопанските производители в 
случай на криза.

Or. en

Изменение 1619
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

заличава се

Or. it

Изменение 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

заличава се

Or. pt

Изменение 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

Възможно е да се внасят частични 
публични финансови средства в 
първоначалния базов капитал.

Or. en

Изменение 1622
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал. Не се внасят публични 
финансови средства в сумите, 
изплатени от взаимоспомагателния 
фонд като финансова компенсация на 
селскостопанските производители. 

Or. en
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Изменение 1623
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на болестите по 
животните финансова компенсация по 
член 37, параграф 1, буква б) може да 
се предостави само във връзка с 
болестите, упоменати в списъка на 
болести по животните, съставен от 
Световната организация за 
здравеопазване на животните, и/или в 
приложението към Решение 
90/424/ЕИО.

4. По отношение на болестите по 
животните финансова компенсация 
може да се предостави само във връзка с 
болестите, които не се дължат на 
неустойчиви системи като 
промишленото земеделие и 
монокултурите.

Or. en

Изменение 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на болестите по 
животните финансова компенсация по 
член 37, параграф 1, буква б) може да се 
предостави само във връзка с болестите, 
упоменати в списъка на болести по 
животните, съставен от Световната 
организация за здравеопазване на 
животните, и/или в приложението към 
Решение 90/424/ЕИО.

4. По отношение на болестите по 
животните финансова компенсация по 
член 37, параграф 1, буква б) може да се 
предостави във връзка с болестите, 
упоменати в списъка на болести по 
животните, съставен от Световната 
организация за здравеопазване на 
животните, и/или в приложението към 
Решение 90/424/ЕИО, както и за 
всички други възникващи болести, 
които не са включени в тези списъци.

Or. es
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Обосновка

С всеки изминал ден расте броят на примерите за болести, които доскоро не са 
съществували в Съюза, като например болестта син език, птичият грип или вирусът 
Шмаленберг, което определено означава, че в момента съществува риск.

Изменение 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1626
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1627
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Обосновка

Инструментът за стабилизиране на доходите не е добър начин за използване на 
фондовете за развитие на селските райони, тъй като той може да бъде много скъп и 
нестабилен, а при изключителни обстоятелства може да се наложи да бъде в по-
голям размер от средствата, отпуснати на някои държави членки по Стълб II, както 
е посочено в оценката на въздействието на Комисията.

Изменение 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1629
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. it

Изменение 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, 
параграф 1, буква в) може да се 
отпуска при условие че спадът в 

заличава се
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доходите надхвърля 30 % от 
средногодишния доход на отделния 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години 
на база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
високият и най-ниският показател. 
За целите на член 37, параграф 1, 
буква в) под доход се разбира сумата 
на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително 
всички форми на публично 
подпомагане, намалена с разходите за 
производствени ресурси. Плащанията 
за селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от 
загубата на доходи.

Or. de

Обосновка

Решения за стабилизиране на доходите от този вид са значително по-неефективни от 
съпоставимите и налични възможности за хеджиране, които се основават на 
договори за полици и пазари на фючърси.

Изменение 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
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и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително 
всички форми на публично 
подпомагане, намалена с разходите за 
производствени ресурси. Плащанията 
за селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на доходите, които 
селскостопанският производител 
получава от реализирането на 
селскостопанската продукция на
пазара. Плащанията за селскостопански 
производители от взаимоспомагателни
фондове не компенсират повече от 70 % 
от загубата на доходи.

Or. en

Обосновка

За да се приспособи тази мярка към целта, посочена в съображение 37, по-скоро 
сигурността на дохода, отколкото печалбата, следва да бъде целта на тази мярка.

Изменение 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
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селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове или по 
застрахователни договори не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи. В случай че тази мярка се 
включи в програмите за развитие на 
селските райони, средствата се 
разпределят пропорционално на риска 
за доходите на стопанствата в 
съответната държава членка или 
регион.

Or. es

Обосновка

Изменението на този член се предлага, за да се гарантира, че застрахователните 
премии са допустими за подпомагане чрез инструмента за стабилизиране на 
доходите и за да се изясни тяхното включване в програмите за развитие на селските 
райони, където е приложимо.

Изменение 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. 
Подпомагането може да се отпуска 
също, когато средната стойност на 
продадената продукция на кооперация
или организация на производители е с 
20 % по-висока от средната стойност 
на продадената продукция за 
тригодишен период на база 
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селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

предходния петгодишен период, като 
се изключват най-високият и най-
ниският показател. За целите на член 
37, параграф 1, буква в) под доход се 
разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове или по 
застрахователни схеми не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи или средната стойност на 
продадената продукция в случаите, 
които засягат кооперации или 
организации на производители.

Or. pt

Изменение 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително за 
всички форми на продукция във връзка 
с дейности, свързани със селското 
стопанство и всички форми на 
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селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

публично подпомагане, намалена с 
разходите за производствени ресурси. 
Плащанията за селскостопански 
производители от взаимоспомагателни 
фондове или по застрахователни 
искове, или произтичащи от 
застрахователни договори, взети от 
фонда, не компенсират повече от 70 % 
от загубата на доходи.

Or. it

Изменение 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително за 
всички форми на продукция във връзка 
с дейности, свързани със селското 
стопанство и всички форми на 
публично подпомагане, намалена с 
разходите за производствени ресурси. 
Плащанията за селскостопански 
производители от взаимоспомагателни 
фондове или по застрахователни 
искове не компенсират повече от 70 % 
от загубата на доходи.

Or. it
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Изменение 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 47, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове или от 
застраховки не компенсират повече от 
70 % от загубата на доходи.

Or. es

Изменение 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
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30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове или от 
застраховки не компенсират повече от 
70 % от загубата на доходи.

Or. es

Обосновка

Застраховката и условията за изплащане на компенсация от застраховка са включени 
в настоящия член относно инструмента за стабилизиране на доходите в 
съответствие с изменението на член 37.

Изменение 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
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се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за 
производствени ресурси. Плащанията 
за селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане. 
Плащанията за селскостопански 
производители от взаимоспомагателни 
фондове или от застраховки не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

Or. es

Обосновка

В съответствие с изменението на член 37. Разходите за производствени ресурси са 
премахнати, тъй като в повечето сектори основната причина за дисбаланс в 
доходите на селскостопанските производители е тяхното нарастване и 
замразяването на продажните цени на продукцията.

Изменение 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
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взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

взаимоспомагателни фондове или от 
застраховки не компенсират повече от 
70 % от загубата на доходи.

Or. es

Изменение 1640
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове или 
произтичащи от застрахователни 
договори, сключени на пазарни цени,
не компенсират повече от 70 % от 
загубата на доходи.

Or. it

Изменение 1641
George Lyon
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Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи.

1. Подпомагането по член 37, параграф 
1, буква в) може да се отпуска при 
условие че спадът в доходите надхвърля 
30 % от средногодишния доход на 
отделния селскостопански производител 
за предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-високият 
и най-ниският показател. За целите на 
член 37, параграф 1, буква в) под доход 
се разбира сумата на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително всички 
форми на публично подпомагане, 
намалена с разходите за производствени 
ресурси. Плащанията за 
селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от загубата 
на доходи. За да се изчислят загубите 
на даден селскостопански 
производител, могат да се използват 
утвърдени, базирани на показатели 
системи.

Or. en

Обосновка

Използването на базирани на показатели системи за изчисляване на загубите следва 
да се разреши, ако държавите членки искат да използват такива системи с оглед 
административно опростяване.

Изменение 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така помощта, предвидена в 
член 37, също може да бъде 
отпусната, когато спадът в 
годишния доход надхвърля 30 % от 
производствените разходи на 
селскостопанските производители за 
култура или добитък. Под общ доход 
от култури или добитък се разбира 
сумата от приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително 
всички форми на публично 
подпомагане и приспадане на
разходите за производствени ресурси, 
плащанията за селскостопански 
производители от 
взаимоспомагателни фондове или 
застрахователни дружества, които 
не компенсират повече от 70 % от 
загубата на доходи.

Or. es

Изменение 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да отговаря на условията за 
подпомагане, съответният 
взаимоспомагателен фонд:

2. За да отговаря на условията за 
подпомагане, съответният 
взаимоспомагателен фонд и 
съответните застрахователни 
премии:

Or. es

Изменение 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.

3. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове и 
застрахователните премии, а именно 
за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.

Or. es

Изменение 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.

3. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове и на 
застрахователните договори, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.

Or. it

Изменение 1646
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.

3. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила, и на 
застрахователните договори.

Or. it

Изменение 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 40 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.

3. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители, коопераците и 
организациите на производители в 
случай на криза или за управлението и 
мониторинга на спазването на тези 
правила.

Or. pt

Изменение 1648
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 40 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове като финансова компенсация 
за селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски 
могат да се отнасят до лихвата по 
търговските заеми, взети от 
взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на селскостопанските производители 
в случай на криза.

заличава се

Or. it

Изменение 1649
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове като финансова компенсация 
за селскостопанските производители.
Освен това, финансовите вноски 
могат да се отнасят до лихвата по 
търговските заеми, взети от 
взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на селскостопанските производители 
в случай на криза.

Подпомагането съгласно член 37, 
параграф 1, буква в) може да бъде под 
формата на финансови вноски към 
плащанията на селскостопанските 
производители във 
взаимоспомагателни фондове.

Or. it
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Изменение 1650
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове като финансова компенсация за 
селскостопанските производители.
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза.

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове на селскостопанските 
производители като финансова 
компенсация или като дял от 
разходите за застрахователни 
полици, сключени от 
селскостопанските производители 
индивидуално или съвместно от групи 
селскостопански производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза, или 
до застрахователните премии за 
полици, сключени от 
взаимоспомагателния фонд на 
пазарни цени.

Като алтернатива на тези суми 
финансовите вноски могат да се 
използват като базов капитал за 
взаимоспомагателни фондове в 
максимален размер от 65 % от 
вноските, изплатени от 
селскостопанските производители. 

Or. it

Изменение 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове като финансова компенсация за 
селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза.

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове на селскостопанските 
производители като финансова 
компенсация или като дял от 
разходите за застрахователни 
полици, които е възможно да бъдат 
сключени от селскостопанските 
производители. Освен това, 
финансовите вноски могат да се отнасят 
до лихвата по търговските заеми, взети 
от взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на селскостопанските производители в 
случай на криза, или до 
застрахователните премии за 
полици, сключени от 
взаимоспомагателния фонд. Като 
алтернатива на тези суми 
финансовите вноски могат да се 
използват като базов капитал за 
взаимоспомагателни фондове в 
максимален размер от 65 % от 
вноските, изплатени от 
селскостопанските производители.

Or. it

Изменение 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове като финансова компенсация за 

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) се отпускат 
само за застрахователни полици, 
покриващи загубата на доходи, 
посочена в параграф 1 или като 
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селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза.

алтернативна възможност могат да 
се отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове като финансова компенсация за 
селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза.

Or. it

Изменение 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове като финансова компенсация за 
селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза.

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове и чрез застрахователни 
премии като финансова компенсация за 
селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза.

Or. es

Изменение 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове като финансова компенсация за 
селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски могат 
да се отнасят до лихвата по търговските 
заеми, взети от взаимоспомагателния 
фонд с цел изплащане на финансова 
компенсация на селскостопанските 
производители в случай на криза.

Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква в) могат да се 
отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове като финансова компенсация за 
селскостопанските производители, 
кооперациите и организациите на 
производители. Освен това, 
финансовите вноски могат да се отнасят 
до лихвата по търговските заеми, взети 
от взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на селскостопанските производители в 
случай на криза.

Or. pt

Изменение 1655
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 40 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането съгласно член 37, 
параграф 1, буква в) може да бъде под 
формата на финансови вноски към 
плащанията на селскостопанските 
производители във 
взаимоспомагателни фондове. 
Държавите членки определят 
правила, отнасящи се до вноските на 
селскостопанските производители 
във фонда.

Or. it
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Изменение 1656
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

заличава се

Or. it

Изменение 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

заличава се

Or. pt

Изменение 1658
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

Държавите членки определят 
правила, отнасящи се до вноските на 
селскостопанските производители 
във фонда.

Or. it
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Изменение 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

Възможно е да се внасят частични 
финансови средства в първоначалния 
базов капитал.

Or. en

Изменение 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов капитал 
на взаимоспомагателния фонд.

Or. it

Изменение 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Компетентните органи на 
съответната държава членка 
официално признават, че е настъпил 
значителен спад в доходите на 
селскостопанския производител. 
Когато е целесъобразно, държавите 
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членки могат предварително да 
установят критерии, при изпълнение 
на които да се счита, че е извършено 
официалното признаване. 
Компенсацията от застраховката се 
изплаща, без да се поставят 
изисквания или спецификации 
относно вида или количеството на 
бъдещото производство.

Or. es

Обосновка

Застраховката и условията за изплащане на компенсация от застраховка са включени 
в настоящия член относно инструмента за стабилизиране на доходите в 
съответствие с изменението на член 37.

Изменение 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 40 — параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Помощите се ограничават до 
максималния размер, определен в 
приложение І.

5. Компетентните органи на 
съответната държава членка 
официално признават, че е настъпил 
значителен спад в доходите на 
селскостопанския производител.

Or. es

Изменение 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е целесъобразно, държавите 
членки могат предварително да 
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установят критерии, при изпълнение 
на които да се счита, че е извършено 
официалното признаване.

Or. es

Изменение 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компенсацията от застраховката се 
изплаща, без да се поставят 
изисквания или спецификации 
относно вида или количеството на 
бъдещото производство.

Or. es

Обосновка

Следва да се включат застраховката и условията за изплащане на обезщетение по
застраховката.

Изменение 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41 заличава се
Правила относно прилагането на 
мерките
Комисията приема, чрез актове за 
изпълнение, правила относно 
прилагането на мерките в този 
раздел във връзка с:
а) процедурите за подбор на 



PE494.480v01-00 150/194 AM\909514BG.doc

BG

институциите и органите, 
предлагащи селскостопански 
консултантски услуги и 
консултантски услуги за горското 
стопанство, услуги за управление на 
стопанства или услуги по заместване 
в стопанства и за намаляване на 
помощта в обхвата на мярката за 
консултантски услуги, посочена в 
член 16;
б) оценката от страна на държавите 
членки на напредъка по бизнес плана, 
вариантите на плащания, както и 
модалностите за достъп до други 
мерки за млади селскостопански 
производители в рамките на мярката 
за развитие на стопанствата и 
предприятията по член 20;
в) поставянето на разграничения с 
други мерки, преобразуването в мерни 
единици, различни от използваните в 
приложение I, изчисляването на 
разходите по транзакции и 
преобразуването или адаптирането 
на поетите задължения в обхвата на 
мярката за агроекология и климат, 
посочена в член 29, мярката за 
екологично земеделие, посочена в член 
30, и мярката за екологични услуги и 
услуги във връзка с климата в 
горското стопанство и опазване на 
горите, посочена в член 35;
г) възможността за използване на 
стандартни предположения за 
пропуснати доходи в обхвата на 
мерките по членове 29, 30, 31,32, 34 и 
35 и критерии за изчисляването им;
д) изчисляването на размера на 
помощта в случаите, когато дадена 
мярка отговаря на условията за 
отпускане на помощ по повече от 
една мярка.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 91.
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Or. en

Изменение 1666
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41 заличава се
Правила относно прилагането на 
мерките
Комисията приема, чрез актове за 
изпълнение, правила относно 
прилагането на мерките в този 
раздел във връзка с:
а) процедурите за подбор на 
институциите и органите, 
предлагащи селскостопански 
консултантски услуги и 
консултантски услуги за горското 
стопанство, услуги за управление на 
стопанства или услуги по заместване 
в стопанства и за намаляване на 
помощта в обхвата на мярката за 
консултантски услуги, посочена в 
член 16;
б) оценката от страна на държавите 
членки на напредъка по бизнес плана, 
вариантите на плащания, както и 
модалностите за достъп до други 
мерки за млади селскостопански 
производители в рамките на мярката 
за развитие на стопанствата и 
предприятията по член 20;
в) поставянето на разграничения с 
други мерки, преобразуването в мерни 
единици, различни от използваните в 
приложение I, изчисляването на 
разходите по транзакции и 
преобразуването или адаптирането 
на поетите задължения в обхвата на 
мярката за агроекология и климат, 
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посочена в член 29, мярката за 
екологично земеделие, посочена в член 
30 и мярката за екологични услуги в 
горското стопанство и опазване на 
горите, посочена в член 35;
г) възможността за използване на 
стандартни предположения за 
пропуснати доходи в обхвата на 
мерките по членове 29—32, 34 и 35 и 
критерии за изчисляването им;
д) изчисляването на размера на 
помощта в случаите, когато дадена 
мярка отговаря на условията за 
отпускане на помощ по повече от 
една мярка.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 91.

Or. it

Изменение 1667
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оценката от страна на държавите 
членки на напредъка по бизнес плана, 
вариантите на плащания, както и 
модалностите за достъп до други 
мерки за млади селскостопански 
производители в рамките на мярката 
за развитие на стопанствата и 
предприятията по член 20;

б) оценката от страна на държавите 
членки на напредъка по бизнес плана;

Or. de

Обосновка

Решението относно достъпа до други мерки не е чисто техническо.
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Изменение 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) поставянето на разграничения с други 
мерки, преобразуването в мерни 
единици, различни от използваните в 
приложение I, изчисляването на 
разходите по транзакции и 
преобразуването или адаптирането на 
поетите задължения в обхвата на 
мярката за агроекология и климат, 
посочена в член 29, мярката за 
екологично земеделие, посочена в член 
30, и мярката за екологични услуги и 
услуги във връзка с климата в горското 
стопанство и опазване на горите, 
посочена в член 35;

в) поставянето на разграничения с други 
мерки, преобразуването в мерни 
единици, различни от използваните в 
приложение I, изчисляването на 
разходите по транзакции и 
преобразуването или адаптирането на 
поетите задължения в обхвата на 
мярката за агроекология и климат, 
посочена в член 29, мярката за 
екологично земеделие, посочена в член 
30, мярката за хуманно отношение 
към животните, посочена в член 34, и 
мярката за екологични услуги и услуги 
във връзка с климата в горското 
стопанство и опазване на горите, 
посочена в член 35;

Or. en

Обосновка

В член 34 също се споменават разходи по транзакции, като следва в този контекст 
те да бъдат описани заедно с разходите по транзакции за други мерки.

Изменение 1669
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 41а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41а
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
вариантите на плащания, както и 
модалностите за достъп до други 
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мерки за млади селскостопански 
производители в рамките на мярката 
за развитие на селските стопанства 
и предприятията по член 20.

Or. de

Изменение 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 42 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към задачите, посочени 
в член 30 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], местните групи за 
действие могат да извършват и
допълнителни задачи, които са им 
делегирани от управителния орган и/или 
от разплащателната агенция.

1. В допълнение към задачите, посочени 
в член 30 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], местните групи за 
действие могат и да:

а) извършват допълнителни задачи, 
които са им делегирани от управителния 
орган и/или от разплащателната 
агенция; или
б) да извършват операции, 
самостоятелно или заедно с 
партньори и в рамките на стратегия 
за местно развитие, с широко 
териториално измерение, наречени 
„проекти, които се изпълняват от 
партньори и обединяват няколко 
области“ (umbrella projects).

Or. en

Обосновка

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant added 
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value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-scale 
projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Изменение 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 42 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към задачите, посочени 
в член 30 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], местните групи за 
действие могат да извършват и 
допълнителни задачи, които са им 
делегирани от управителния орган и/или 
от разплащателната агенция.

1. В допълнение към задачите, посочени 
в член 30 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], местните групи за 
действие могат да извършват и 
допълнителни задачи, които са им 
делегирани от управителния орган и/или 
от разплащателната агенция освен в 
случаите, когато те са пряко 
свързани със земеделски стопанства.

Or. es

Обосновка

Различните мерки за развитие на селските райони, насочени към собственици на 
стопанства, следва да се управляват от публични органи, компетентни в тази 
област, и не следва да се делегират на местни групи за действие.

Изменение 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 42 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако такава възможност е предвидена 
в програмата за развитие на селските 
райони, местните групи за действие 
могат да поискат авансово плащане от 

2. Ако такава възможност е предвидена 
в програмата за развитие на селските 
райони, местните групи за действие 
могат да поискат авансово плащане от 
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компетентната разплащателна агенция. 
Размерът на авансовите плащания не 
надвишава 50 % от общественото 
подпомагане, свързано с текущите 
разходи и разходите за възстановяване.

компетентната разплащателна агенция. 
Размерът на авансовите плащания не 
надвишава 80 % от общественото 
подпомагане, свързано с текущите 
разходи и разходите за възстановяване.

Or. en

Обосновка

Предвид съществените проблеми, които местните групи имат по отношение на 
достъпа до кредити, предлагаме увеличение на авансовите плащания до 80 %.

Изменение 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изграждане на капацитет, обучение и 
изграждане на мрежи с цел подготовка и 
изпълнение на стратегия за местно 
развитие.

б) изграждане на капацитет, обучение и 
изграждане на мрежи с цел подготовка и 
изпълнение на ръководена от 
Общността стратегия за местно 
развитие.

Or. en

Изменение 1674
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 43 — параграф 1 — буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на дейности по
намиране на алтернативни храни, на 
образователни и набирателни 
кампании за укрепване на здравето, на 
дейности, свързани с 
продоволствената независимост, 
качеството на храните и хуманното 



AM\909514BG.doc 157/194 PE494.480v01-00

BG

отношение към животните.

Or. en

Изменение 1675
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 44 — параграф 1 — буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действия за насърчаване на 
местното участие при планирането 
и прилагането на мерки за 
подобряване на медицинското 
обслужване, образованието, 
културните дейности и други сфери 
на местните публични услуги.

Or. en

Изменение 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 44 — параграф 1 — буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) техническата помощ за 
подготвителни дейности, предвидена 
в буква б), може да бъде под формата 
на авансово плащане до 100 % от 
субсидията, ако такава възможност е 
предвидена в програмата.

Or. en

Обосновка

Предлагаме добавянето на допълнителен параграф, въвеждащ правила, които да 
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дават възможност за авансово изплащане на 100 % при изпълнение на проекти, 
обединяващи няколко партньора и области (umbrella projects). Това са проекти, които 
се изпълняват пряко от партньори, които не кандидатстват за подкрепа 
самостоятелно поради финансови ограничения. В рамките на такъв проект местна 
група за действие може предварително да прехвърли финансови средства на своите 
партньори.

Изменение 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 44 — параграф 2 — буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) органи, които преследват цели за 
развитие, съответстващи на 
приоритетите, заложени в член 5 от 
настоящия регламент.

Or. es

Изменение 1678
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 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато проектите за 
сътрудничество не са избрани от 
местни групи за действие, държавите 
членки въвеждат система за текущо 
кандидатстване за проекти за 
сътрудничество.

Държавите членки въвеждат система 
за текущо кандидатстване за проекти за 
сътрудничество.

Or. it
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Изменение 1679
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато проектите за 
сътрудничество не са избрани от 
местни групи за действие, държавите 
членки въвеждат система за текущо 
кандидатстване за проекти за 
сътрудничество.

Държавите членки въвеждат система 
за текущо кандидатстване за проекти за 
сътрудничество.

Or. it

Изменение 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато проектите за 
сътрудничество не са избрани от местни 
групи за действие, държавите членки
въвеждат система за текущо 
кандидатстване за проекти за 
сътрудничество.

В случаите, когато проектите за 
сътрудничество не са избрани от местни 
групи за действие, държавите членки
въвеждат система за кандидатстване
за проекти за сътрудничество, имайки 
предвид сроковете, поставени за тази 
цел от Комисията.

Or. es

Обосновка

Предложено е да се въведе единен срок за целия Съюз във връзка с поканите за 
представяне на предложения за транснационални проекти за сътрудничество, тъй 
като е почти невъзможно процедури от този вид да се обработват без наличието на 
общ срок.



PE494.480v01-00 160/194 AM\909514BG.doc

BG

Изменение 1681
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 45 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходите за насърчаване на 
развитието на територията, посочени в 
член 31, буква г) от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], са разходи, свързани с 
действия за предоставяне на 
информация за стратегията за местно
развитие, както и със задачи за 
разработване на проекти.

2. Разходите за насърчаване на 
развитието на територията, посочени в 
член 31, буква г) от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], са разходи, направени с 
цел улесняване на обмена между 
заинтересованите страни, за 
предоставяне на информация и за
насърчаване на стратегията за местно
развитие, както и за подпомагане на 
потенциалните бенефициери в 
разработването на проекти и 
подготвянето на заявления.

Or. en

Изменение 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 45 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходите за насърчаване на 
развитието на територията, посочени в 
член 31, буква г) от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], са разходи, свързани с 
действия за предоставяне на 
информация за стратегията за местно
развитие, както и със задачи за 
разработване на проекти.

2. Разходите за насърчаване на 
развитието на територията, посочени в 
член 31, буква г) от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], са разходи, направени с 
цел улесняване на обмена между 
заинтересованите страни, за 
предоставяне на информация и за
насърчаване на стратегията за местно
развитие и за подпомагане на 
потенциалните бенефициери в 
разработването на проекти и 
подготвянето на заявления.

Or. en
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Изменение 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 45 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходите за насърчаване на 
развитието на територията, посочени в 
член 31, буква г) от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], са разходи, свързани с 
действия за предоставяне на 
информация за стратегията за местно 
развитие, както и със задачи за 
разработване на проекти.

2. Разходите за насърчаване на 
развитието на територията, посочени в 
член 31, буква г) от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], са разходи, свързани със 
задачите, описани в член 30, параграф 
3 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], с 
действия за предоставяне на 
информация за стратегията за местно 
развитие, и задачи за разработване на 
проекти.

Or. es

Обосновка

В член 30, параграф 3 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012] са изложени задължителните 
задачи, които местните групи за действие трябва да разработят. Следователно е 
необходимо изрично споменаване на средствата, които могат да се използват за 
извършване на тези задачи.

Изменение 1684
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да отговарят на условията 
за помощ от ЕЗФРСР 
инвестиционните проекти следва да 
се предхождат от оценка на 
очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид 
инвестиции законодателство, когато 

заличава се
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инвестицията вероятно ще окаже 
отрицателни ефекти върху околната 
среда.

Or. it

Изменение 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да отговарят на условията 
за помощ от ЕЗФРСР 
инвестиционните проекти следва да 
се предхождат от оценка на 
очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид 
инвестиции законодателство, когато 
инвестицията вероятно ще окаже 
отрицателни ефекти върху околната 
среда.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Предлагаме да се премахнат разпоредбите, свързани с нуждата оценки на 
въздействието върху околната среда да се извършват за всички операции. Трябва да 
стане ясно, че тези оценки следва да се извършват само преди осъществяване на 
инвестициите, за които те са необходими съгласно действащата нормативна уредба.

Изменение 1686
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 46 — параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да отговарят на условията 
за помощ от ЕЗФРСР 
инвестиционните проекти следва да 
се предхождат от оценка на 
очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид 
инвестиции законодателство, когато 
инвестицията вероятно ще окаже 
отрицателни ефекти върху околната 
среда.

заличава се

Or. it

Изменение 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да отговарят на условията 
за помощ от ЕЗФРСР 
инвестиционните проекти следва да 
се предхождат от оценка на 
очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид 
инвестиции законодателство, когато 
инвестицията вероятно ще окаже 
отрицателни ефекти върху околната 
среда.

заличава се

Or. it

Изменение 1688
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да отговарят на условията за 
помощ от ЕЗФРСР инвестиционните 
проекти следва да се предхождат от 
оценка на очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид инвестиции 
законодателство, когато инвестицията 
вероятно ще окаже отрицателни ефекти 
върху околната среда.

1. С оглед да отговарят на условията за 
помощ от ЕЗФРСР инвестиционните 
проекти следва да се предхождат от 
оценка на очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид инвестиции 
законодателство, когато инвестицията 
вероятно ще окаже отрицателни ефекти 
върху околната среда. Насърчават се 
единствено инвестиции, които имат 
съществен принос за опазването на 
околната среда и климата, както и за 
хуманното отношение към 
животните, и които значително 
надвишават законовите изисквания.

Or. en

Изменение 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да отговарят на условията за 
помощ от ЕЗФРСР инвестиционните 
проекти следва да се предхождат от 
оценка на очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид инвестиции 
законодателство, когато инвестицията 
вероятно ще окаже отрицателни ефекти 
върху околната среда.

1. С оглед да отговарят на условията за 
помощ от ЕЗФРСР инвестиционните 
проекти следва да се предхождат от 
оценка на очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид инвестиции 
законодателство, когато инвестицията 
вероятно ще окаже отрицателни ефекти 
върху околната среда. Помощ не се 
отпуска за инвестиции в системи за 
отглеждане, които е възможно да 
окажат отрицателно въздействие 
върху хуманното отношение към 
животните.

Or. en
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Изменение 1690
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да отговарят на условията за 
помощ от ЕЗФРСР инвестиционните 
проекти следва да се предхождат от 
оценка на очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид инвестиции 
законодателство, когато инвестицията
вероятно ще окаже отрицателни ефекти 
върху околната среда.

1. С оглед да отговарят на условията за 
помощ от ЕЗФРСР инвестиционните 
проекти следва да се предхождат от 
оценка на очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид инвестиции 
законодателство, когато инвестицията 
вероятно ще окаже отрицателни ефекти 
върху околната среда. Държавите 
членки поставят приоритет върху 
инвестиции, които значително 
подобряват екологичните и 
климатичните показатели на 
стопанствата, както и тези в 
областта на хуманното отношение 
към животните, което спомага за 
разнообразяване на потоците на 
доходите на селскостопанските 
производители и в които групите 
селскостопански производители, 
предприятията и сдруженията и 
мрежите за развитие на селските 
райони извършват съвместни 
дейности и инвестиции. 

Or. en

Изменение 1691
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изграждането, придобиването, 
включително отпускането на лизинг, 
или подобренията на недвижимо 
имущество;

а) изграждането, придобиването, 
включително отпускането на лизинг, 
или подобренията на недвижимо 
имущество, като се отдава 
приоритет на енергоспестяващите и 
съобразени с климата строителни 
материали;

Or. en

Изменение 1692
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) закупуването или вземането на 
лизинг на нови машини и оборудване, 
включително компютърен софтуер до 
пазарната цена на актива;

б) закупуването или вземането на 
лизинг на машини и оборудване, 
включително компютърен софтуер до 
пазарната цена на актива; при тези 
инвестиции следва да се вземат под 
внимание най-добрите стандарти за 
енергийна ефективност и да се 
посрещнат предизвикателствата, 
свързани с изменението на климата и 
загубата на биоразнообразие и 
плодородие на почвата;

Or. en

Изменение 1693
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) закупуването или вземането на 
лизинг на нови машини и оборудване, 
включително компютърен софтуер до 
пазарната цена на актива;

б) закупуването или вземането на 
лизинг на машини и оборудване, 
включително компютърен софтуер до 
пазарната цена на актива;

Or. fr

Изменение 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 2 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) закупуването на консултантски 
услуги с цел улесняване на 
прилагането на устойчиви и 
икономически жизнеспособни методи 
на производство.

Or. en

Изменение 1695
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 2 — буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) закупуването на консултантски 
услуги с цел улесняване на 
прилагането на устойчиви и 
икономически жизнеспособни методи 
на производство

Or. en
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Обосновка

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advice 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Изменение 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 2 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разходите за оценка, необходима 
за гарантирането на това, че 
методите на производство са 
устойчиви и икономически 
жизнеспособни.

Or. es

Изменение 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 2 — буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) държавите членки гарантират 
приоритетен достъп до 
инвестиционни стимули и 20 % по-
високо финансово участие на 
земеделски стопанства, които 
посредством комасация на 
земеделските земи се превръщат в по-
едромащабни производствени 
единици.
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Or. it

Изменение 1698
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случай на изграждане или 
мащабна реконструкция на дадена 
сграда за допустими разходи се 
считат само инвестиции, които 
гарантират, че поне 50 % от 
енергийните нужди на сградата ще 
бъдат поети от възобновяеми 
енергийни източници.

Or. en

Изменение 1699
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

заличава се
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Or. it

Изменение 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

заличава се

Or. pt

Изменение 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се

заличава се
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считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

Or. pt

Изменение 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез
анализ на околната среда, че въпросната 
инвестиция е устойчива и няма 
отрицателно въздействие.

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, осъществявани в 
области, в които са съставени планове 
за управление на речните басейни със 
съответните програми за прилагане 
съгласно Директива 2000/60/ЕО и 
които отговарят на екологичните 
цели на тези планове. В случай на
инвестиции в нови напоителни 
инсталации и разширяване на вече 
съществуващите такива, се изисква 
извършването на независим анализ на 
околната среда, който да докаже, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

Or. de

Изменение 1703
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 3. В случай на напояване на площи за 
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допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

допустими разходи се считат само 
инвестиции, осъществявани в райони, 
в които са налице планове за 
управление на речните басейни по 
смисъла на Директива 2000/60/ЕО и 
съответните програми с мерки, които
отговарят на техните екологични 
цели. При инвестиции, водещи до 
разширяване на напояваната площ, се 
изисква и независим анализ на околната 
среда.

Or. en

Обосновка

Не следва да се прави разграничение между старите и нови държави членки, а е 
необходимо да се предвиди рамка за всички държави членки, която да гарантира, че 
инвестициите в напояването нямат отрицателно въздействие върху водните ресурси. 
Тази рамка следва да бъде по-строга, когато инвестициите разширят размера на 
напояваните площи, с цел да се отчете повишеният риск. На Комисията следва да се 
оправомощи да определи минимални стандарти, които да бъдат спазвани съгласно 
тази рамка.

Изменение 1704
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, осъществявани в райони, 
в които са налице планове за 
управление на речните басейни по 
смисъла на Директива 2000/60/ЕО и 
съответните програми с мерки,
както и са в съответствие с техните 
екологични цели. При инвестиции, 
водещи до разширяване на 
напояваната площ, се изисква и 
независим анализ на околната среда.
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въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

Or. en

Изменение 1705
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

3. В случай на напояване на площи за 
допустими се считат само инвестиции, 
които отговарят на следните условия:

а) планът за управление на речните 
басейни, изискван съгласно условията 
на Директива 2000/60/ЕО трябва да е 
нотифициран до Комисията за целия 
район, в който се извършва 
инвестицията, както и за други зони, 
чиято околна среда може да бъде 
повлияна от инвестицията. Планът 
за управление на речните басейни 
трябва да бъде съпроводен от 
програма с мерки и инвестициите 
трябва да са съгласувани с нея;
б) част от инвестицията следва да 
бъде наличието или монтирането на 
водомери, които да направят 
възможно измерването на 
потреблението на вода на равнището 
на подпомаганата инвестиция;
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в) в случай на направени подобрения в 
съществуващите напоителни 
инсталации, дадена инвестиция е 
допустима, само ако:
i) води до увеличаване на 
ефективното потребление на вода с 
поне 20 %;
ii) когато инвестицията засяга воден 
басейн, чийто статус е определен 
като незадоволителен в съответния 
план за управление на реките поради 
причини, свързани с количеството на 
водата, тя гарантира съкращаване на 
потреблението на вода на 
индивидуалното стопанство с поне 
20 %. 
Инвестициите в заместващи 
резервоари, които позволяват 
възстановяването на добиваната 
вода, когато нивата са най-ниски, са 
допустими без каквито и да е 
специални условия.
г) инвестициите във връзка с 
разширяването на хидравлични 
мрежи са допустими, само когато:
i) водата е със селскостопанско 
предназначение; и
ii) инвестицията не засяга водни 
басейни, чийто статус е определен 
като незадоволителен в съответния 
план за управление на реките поради 
причини, свързани с количеството на 
водата.

Or. fr

Изменение 1706
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

3. В случай на напояване на площи за 
допустими се считат само инвестиции, 
които отговарят на следните условия:

а) планът за управление на речните 
басейни, изискван съгласно условията 
на Директива 2000/60/ЕО трябва да е 
нотифициран до Комисията за целия 
район, в който се извършва 
инвестицията, както и за други зони, 
чиято околна среда може да бъде 
повлияна от инвестицията. Планът 
за управление на речните басейни 
трябва да бъде съпроводен от 
програма с мерки и инвестициите 
трябва да са съгласувани с нея;
б) част от инвестицията следва да 
бъде наличието или монтирането на 
водомери, които да направят 
възможно измерването на 
потреблението на вода на равнището 
на подпомаганата инвестиция;
в) в случай на направени подобрения в 
съществуващите напоителни 
инсталации, дадена инвестиция е 
допустима, само ако:
i) води до увеличаване на 
ефективното потребление на вода с 
поне 25 %;
ii) когато инвестицията засяга воден 
басейн, чийто статус е определен 
като незадоволителен в съответния 
план за управление на реките поради 
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причини, свързани с количеството на 
водата, тя гарантира съкращаване на 
потреблението на вода на 
индивидуалното стопанство с поне 
20 %; 
iii) инвестиции в заместващи 
резервоари, които позволяват 
възстановяването на добиваната 
вода, когато нивата са най-ниски, не 
попадат под изискванията, посочени 
в подточки i) или ii).
г) инвестициите във връзка с 
разширяването на хидравлични 
мрежи са допустими само, когато: 
i) водата е със селскостопанско 
предназначение; 
ii) инвестицията не засяга водни 
басейни, чийто статус е определен 
като незадоволителен в съответния 
план за управление на реките поради 
причини, свързани с количеството на 
водата; и
iii) независимият анализ на околната 
среда сочи, че инвестицията няма да 
има съществено неблагоприятно 
въздействие върху околната среда.

Or. fr

Изменение 1707
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които се 

3. В случай на напояване на площи,
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присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови напоителни 
инсталации могат да се считат за 
допустими разходи в случаите, когато се 
докаже чрез анализ на околната среда, 
че въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

а) при съществуващи съоръжения и 
модернизация на складови помещения 
и транспортна инфраструктура, за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 10 %; при 
модернизация на съоръженията и 
практиките за напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които се 
присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови напоителни 
инсталации могат да се считат за 
допустими разходи в случаите, когато се 
докаже чрез анализ на околната среда, 
че въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие;

б) инвестициите в нови напоителни 
инсталации могат да се считат за 
допустими разходи, когато са част 
от териториална стратегия за 
приспособяване към изменението на 
климата, т.е. такава, която се 
основава единствено на избора на 
водноефективни системи и 
съоръжения.

Or. fr

Изменение 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

3. В случай на напояване на площи, 
инфраструктурата и инсталациите
се считат за допустими разходи, 
когато целта е следната: по-голяма 
ефективност на потреблението на 
вода и енергия в селското 
стопанство; по-голяма сигурност по 
отношение на водоснабдяването за 
селскостопанското производство; 
инвестиции в нови площи с напоявани 
земи съгласно плановете за 
националните интереси или 
плановете за регионалната политика, 
които допринасят за развитието на 
селските райони и териториалното 
преразпределение. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 90 за 
установяване на минимални 
стандарти за ефективността на 
потреблението на вода и за 
екологичните показатели на 
напоителните съоръжения.

Or. es

Обосновка

Дейностите по напояване на нови площи и комасация на напояваните площи не могат 
да бъдат изключени от ЕЗФРСР. Освен това рециклираната вода от 
пречиствателните станции за отпадъчни води би могла да се използва и въпреки че 
това не съкращава потреблението, то е полезно за околната среда. Това също така 
не следва да бъде изключено от ЕЗФРСР. Не може да бъде изключено и напояването 
на площи, чието предназначение е да подобри енергийната ефективност.

Изменение 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

3. В случай на напояване на площи,
инфраструктурата и инсталациите
се считат за допустими разходи, 
когато целта е следната: по-голяма 
ефективност на потреблението на 
вода и енергия в селското 
стопанство; по-голяма сигурност по 
отношение на водоснабдяването за 
селскостопанското производство; 
инвестиции в нови площи с напоявани 
земи съгласно плановете за 
националните интереси или 
плановете за регионалната политика, 
които допринасят за развитието на 
селските райони и териториалното 
преразпределение. При всички случаи
трябва да се докаже, че въпросната 
инвестиция е устойчива и няма 
отрицателно въздействие.

Or. es

Изменение 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 

3. В случай на напояване на площи,
инфраструктурата и инсталациите
се считат за допустими разходи, 
когато целта е следната: по-голяма 
ефективност на потреблението на 
вода и енергия в селското 
стопанство; по-голяма сигурност по 
отношение на водоснабдяването за 
селскостопанското производство; 
инвестиции в нови площи с напоявани 
земи съгласно плановете за 
националните интереси или 
плановете за регионалната политика, 
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няма отрицателно въздействие. които допринасят за развитието на 
селските райони и териториалното 
преразпределение. При всички случаи
трябва да се докаже, че въпросната 
инвестиция е устойчива и няма 
отрицателно въздействие.

Or. es

Изменение 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

3. В случай на напояване на площи,
инфраструктурата и инсталациите
се считат за допустими разходи, 
когато целта е следната: по-голяма 
ефективност на потреблението на 
вода и енергия в селското 
стопанство; по-голяма сигурност по 
отношение на водоснабдяването за 
селскостопанското производство; 
инвестиции в нови площи с напоявани 
земи съгласно плановете за 
националните интереси или 
плановете за регионалната политика, 
които допринасят за развитието на 
селските райони и териториалното 
преразпределение. При всички случаи
трябва да се докаже, че въпросната 
инвестиция е устойчива и няма 
отрицателно въздействие.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се предвидят инвестиции в нови напоявани земи, по-специално в 
държавите в Южна Европа. Освен това считаме, че стойността от 25 % икономии 
на вода е твърде висока.
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Изменение 1712
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

3. Инвестиции в нови напоителни 
инсталации се считат за допустими 
разходи в случаите, когато се докаже, 
че въпросната инвестиция е 
устойчива и е в съответствие с 
Рамковата директива за водите. 
Инвестиции, свързани с 
модернизирането на съществуващи 
системи, се считат за допустими 
разходи, ако се докаже, че те 
подобряват използването на водата в 
рамките на параметрите, определени 
в националните планове за ефективно 
използване на водата, съставени 
съгласно Рамковата директива за 
водите.

Or. pt

Изменение 1713
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат нови 
инвестиции, включително мерки в
подкрепа на земеделието и 
модернизирането на съществуващи 
системи за подобряване на 
ефективността в потреблението на 
вода. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 за 
установяване на минимални 
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анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

стандарти за ефективността на 
потреблението на вода и за 
екологичните показатели на 
напоителните съоръжения.

Or. it

Изменение 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат нови 
инвестиции, включително 
модернизирането на съществуващи 
системи за подобряване на 
ефективността на потреблението на 
вода. Държавите членки установяват 
минимални изисквания за 
ефективност на потреблението на 
вода и за екологичните показатели на 
напоителните съоръжения. 

Or. it

Изменение 1715
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 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат нови 
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инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

инвестиции, включително мерки за
подкрепа на земеделието и посевните 
системи и/или за модернизирането на 
съществуващи системи за 
подобряване на ефективността на 
потреблението на вода.

Or. it

Изменение 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които се 
присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови напоителни 
инсталации могат да се считат за 
допустими разходи в случаите, когато се 
докаже чрез анализ на околната среда, 
че въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат нови 
инвестиции, включително 
модернизирането на съществуващи 
системи за подобряване на
ефективността на потреблението на 
вода и насърчаването на повторната 
употреба на отпадни води. Чрез 
дерогация в държавите членки, които се 
присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови напоителни 
инсталации могат да се считат за 
допустими разходи в случаите, когато се 
докаже чрез анализ на околната среда, 
че въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

Or. en

Изменение 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които се 
присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови напоителни 
инсталации могат да се считат за 
допустими разходи в случаите, когато се 
докаже чрез анализ на околната среда, 
че въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат нови 
инвестиции, включително 
модернизирането на съществуващи 
системи за подобряване на 
ефективността на потреблението на 
вода. Чрез дерогация в държавите 
членки, които се присъединиха към ЕС 
от 2004 г. нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в случаите, 
когато се докаже чрез анализ на 
околната среда — извършен, ако 
законът го изисква, че въпросната 
инвестиция е устойчива и няма 
отрицателно въздействие.

Or. en

Обосновка

Следствие от изменение 32.

Изменение 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които се 
присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови напоителни 

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %, както 
и инвестиции за модернизирането на 
напоителни инсталации, които имат 
положителен ефект върху околната 
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инсталации могат да се считат за 
допустими разходи в случаите, когато се 
докаже чрез анализ на околната среда, 
че въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

среда. Чрез дерогация в държавите 
членки, които се присъединиха към ЕС 
от 2004 г. нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в случаите, 
когато се докаже чрез анализ на 
околната среда, че въпросната 
инвестиция е устойчива и няма 
отрицателно въздействие.

Or. es

Изменение 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които се 
присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез
анализ на околната среда, че въпросната 
инвестиция е устойчива и няма 
отрицателно въздействие.

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само 
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които се 
присъединиха към ЕС от 2004 г. нататък
и в държавите членки от 
средиземноморския басейн,
инвестициите в нови напоителни 
инсталации могат да се считат за 
допустими разходи. 
Инфраструктурата се подлага на
анализ на околната среда, за да се 
докаже, че въпросната инвестиция е 
устойчива и няма отрицателно 
въздействие.

Or. es

Обосновка

All Member States should be able to access investment in new irrigation installations when an 
environmental analysis provides evidence that the investment is sustainable and has no 
negative environmental impact. This measure should not just apply to those Member States 



PE494.480v01-00 186/194 AM\909514BG.doc

BG

that have joined the European Union since 2004, but to all Member States in the Union. 
Investment in updating irrigation systems should continue to receive funding without it being 
necessary to justify this by a saving in water use of at least 25%. For infrastructure, asking 
that the investment does not have any negative environmental impact should suffice.

Изменение 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Инвестиции в нови напоителни 
инсталации се считат за допустими 
разходи в случаите, когато се докаже, 
че въпросната инвестиция е 
устойчива и в съответствие с 
Рамковата директива за водите. 
Инвестиции, свързани с 
модернизирането на съществуващи 
системи се считат за допустими 
разходи, ако се докаже, че те 
подобряват използването на водата в 
рамките на показателите, 
определени в националните планове за 
ефективно използване на водата, 
съставени съгласно Рамковата 
директива за водите (РДВ).

Or. pt

Изменение 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случая на селскостопански 
инвестиции, не се признават за 
допустими за инвестиционно 
подпомагане закупуването на права за 

4. В случая на селскостопански 
инвестиции, не се признават за 
допустими за инвестиционно 
подпомагане закупуването на права за 
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производство на селскостопанска 
продукция, права на плащане, животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане. В случай обаче на 
възстановяване на потенциала на 
селскостопанската продукция, увреден 
от природни бедствия, в съответствие с 
член 19, параграф 1, буква б) разходите 
за закупуване на животни могат да 
бъдат допустими разходи.

производство на селскостопанска 
продукция, права на плащане, животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане. В случай обаче на 
възстановяване на потенциала на 
селскостопанската продукция, увреден 
от природни бедствия и 
неблагоприятни климатични 
събития, в съответствие с член 19, 
параграф 1, буква б) разходите за 
закупуване на животни могат да бъдат 
допустими разходи.

Or. it

Изменение 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Бенефициерите на помощ, свързана 
с инвестиции, могат да поискат 
авансово плащане до 50 % от 
публичната помощ, свързана с 
инвестицията, от компетентните 
разплащателни агенции, ако тази 
възможност е включена в програмата 
за развитие на селските райони.

заличава се

Or. en

Обосновка

Считаме, че ограничаването на авансовите плащания само до осъществените 
инвестиции не е оправдано. Поради това предлагаме параграф 5 да се заличи, а в 
постановлението на член 70 да бъде добавено, че авансовите плащания се извършват 
при осъществяване на всички действия, приети в рамките на програмата за развитие 
на селските райони.
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Изменение 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно условия, 
при които други разходи, свързани с 
договори за лизинг, използвано 
оборудване и обикновени инвестиции за 
подмяна, могат да се считат за 
допустими разходи.

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно условия, 
при които други разходи, свързани с 
договори за лизинг, използвано 
оборудване и обикновени инвестиции за 
подмяна, могат да се считат за 
допустими разходи, а също и по 
отношение на условията, които 
трябва да бъдат изпълнени във връзка 
с минималните стандарти за 
подобряване на ефективността на 
напоителните системи, за да бъдат 
допустими новите инвестиции в 
съществуващи системи или в 
тяхното разширяване.

Or. de

Изменение 1724
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно условия, 
при които други разходи, свързани с 
договори за лизинг, използвано 
оборудване и обикновени инвестиции за 
подмяна, могат да се считат за 
допустими разходи.

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно условия, 
при които други разходи, свързани с 
договори за лизинг, използвано 
оборудване и обикновени инвестиции за 
подмяна, могат да се считат за 
допустими разходи, както и 
минимални стандарти за водна 
ефективност в случай на инвестиции 
в съществуващи напоителни системи 
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или инвестиции за разширяване на 
напояваната площ.

Or. en

Обосновка

Не следва да се прави разграничение между старите и нови държави членки, а е 
необходимо да се предвиди рамка за всички държави членки, която да гарантира, че 
инвестициите в напояването нямат отрицателно въздействие върху водните ресурси. 
Тази рамка следва да бъде по-строга, когато инвестициите разширяват напояваните 
площи, за да се отчете повишеният риск. Комисията следва да бъде оправомощена да 
определи минимални стандарти, които да бъдат спазвани съгласно тази рамка.

Изменение 1725
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно условия, 
при които други разходи, свързани с 
договори за лизинг, използвано 
оборудване и обикновени инвестиции за 
подмяна, могат да се считат за 
допустими разходи.

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно условия, 
при които други разходи, свързани с 
договори за лизинг, използвано 
оборудване и обикновени инвестиции за 
подмяна, могат да се считат за 
допустими разходи, както и 
минимални стандарти за 
безопасност на водната ефективност 
в случай на инвестиции в 
съществуващи напоителни системи 
или инвестиции за разширяване на 
напояваната площ.

Or. en

Обосновка

Не следва да се прави разграничение между старите и нови държави членки, а е 
необходимо да се предвиди рамка за всички държави членки, която да гарантира, че 
инвестициите в напояването нямат отрицателно въздействие върху водните ресурси. 
Тази рамка следва да бъде по-строга, когато инвестициите разширяват напояваните 
площи, за да се отчете повишеният риск. Комисията следва да е оправомощена да 
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определи минимални стандарти, които да бъдат спазвани съгласно тази рамка.

Изменение 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган на програмата 
за развитие на селските райони 
определя критерии за подбор на проекти 
по всички мерки след консултация с 
Комитета за мониторинг. Критериите за 
подбор имат за цел да гарантират 
еднакво третиране на кандидатите,
по-добро използване на финансовите 
ресурси и насочване на мерките в 
съответствие с приоритетите на ЕС за 
развитие на селските райони. При 
определяне на критерии за подбор се 
взема под внимание принципът на 
пропорционалност във връзка с 
безвъзмездни помощи в ограничен 
размер.

1. Управляващият орган на програмата 
за развитие на селските райони 
определя критерии за подбор на проекти 
по всички мерки след консултация с 
Комитета за мониторинг. Критериите за 
подбор имат за цел да гарантират, че 
мерките, насочени към селските 
стопанства се прилагат единствено 
по отношение на „активните
селскостопански производители“, 
както е посочено в Регламент (ЕС) № 
[...] [Проектопредложение]. Освен 
това целта на тези критерии е да 
гарантират по-добро използване на 
финансовите ресурси и насочване на 
мерките в съответствие с приоритетите 
на ЕС за развитие на селските райони. 
При определяне на критерии за подбор 
се взема под внимание принципът на 
пропорционалност във връзка с 
безвъзмездни помощи в ограничен 
размер.

Or. es

Обосновка

Подпомагането чрез мерки, насочени към селските стопанства, следва да е насочено 
само към „активни селскостопански производители“, както е посочено в 
предложението за регламент за директните плащания в рамките на ОСП. Щом това 
разграничение се прави в първия стълб, то трябва да бъде направено и във втория.

Изменение 1727
Marc Tarabella



AM\909514BG.doc 191/194 PE494.480v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган на програмата 
за развитие на селските райони 
определя критерии за подбор на 
проекти по всички мерки след 
консултация с Комитета за мониторинг. 
Критериите за подбор имат за цел да 
гарантират еднакво третиране на 
кандидатите, по-добро използване на 
финансовите ресурси и насочване на 
мерките в съответствие с приоритетите 
на ЕС за развитие на селските райони. 
При определяне на критерии за подбор 
се взема под внимание принципът на 
пропорционалност във връзка с 
безвъзмездни помощи в ограничен 
размер.

1. Управляващият орган на програмата 
за развитие на селските райони може да
определи набор от критерии за подбор 
на проекти по всички мерки след 
консултация с Комитета за мониторинг. 
Критериите за подбор имат за цел да 
гарантират еднакво третиране на 
кандидатите, по-добро използване на 
финансовите ресурси и насочване на 
мерките в съответствие с приоритетите 
на ЕС за развитие на селските райони. 
При определяне на критерии за подбор 
се взема под внимание принципът на 
пропорционалност във връзка с 
безвъзмездни помощи в ограничен 
размер.

Or. fr

Изменение 1728
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган на програмата 
за развитие на селските райони 
определя критерии за подбор на проекти 
по всички мерки след консултация с 
Комитета за мониторинг. Критериите за 
подбор имат за цел да гарантират 
еднакво третиране на кандидатите, по-
добро използване на финансовите 
ресурси и насочване на мерките в 
съответствие с приоритетите на ЕС за 
развитие на селските райони. При 
определяне на критерии за подбор се 
взема под внимание принципът на 

1. Управляващият орган на програмата 
за развитие на селските райони 
определя критерии за подбор на проекти 
по всички мерки след консултация с 
Комитета за мониторинг. Критериите за 
подбор имат за цел да гарантират 
еднакво третиране на кандидатите, по-
добро използване на финансовите 
ресурси и насочване на мерките в 
съответствие с приоритетите на ЕС за 
развитие на селските райони. При 
определяне и прилагане на критерии за 
подбор се взема под внимание 
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пропорционалност във връзка с 
безвъзмездни помощи в ограничен 
размер.

принципът на пропорционалност.

Or. de

Изменение 1729
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 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
управляващият орган определя 
„селски район“ на равнище програми.

За целите на настоящия регламент 
„селски район“ се определя на равнище 
държави членки.

Or. it

Изменение 1730
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
управляващият орган определя
„селски район“ на равнище програми.

За целите на настоящия регламент 
държавите членки определят „селски 
район“ на равнище програми.

Or. de

Изменение 1731
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
управляващият орган определя „селски 
район“ на равнище програми.

За целите на настоящия регламент 
управляващият орган определя 
равнището на „селски район“ в своята 
програма за развитие на селските 
райони.

Or. en

Изменение 1732
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
управляващият орган определя „селски 
район“ на равнище програми.

За целите на настоящия регламент 
управляващият орган определя „селски 
район“ на равнище програми. Той може 
да определи и различни специфични 
райони в рамките на дадена мярка, 
когато са налице обективни 
основания за това.

Or. de

Изменение 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От средствата, посочени в 
параграф 1 се отделя сума в размер на 
30 млн. EUR, която се използва за 
финансиране на наградата за 
новаторско местно сътрудничество, 
посочена в член 56.

заличава се
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