
AM\909515BG.doc PE494.481v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

2011/0282(COD)

26.7.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
1734 - 2063

Проектодоклад
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.053v01)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Предложение за регламент
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))



PE494.481v01-00 2/181 AM\909515BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\909515BG.doc 3/181 PE494.481v01-00

BG

Изменение 1734
Peter Jahr, Britta Reimers

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

Or. de

Изменение 1735
Giovanni La Via

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

Or. it

Изменение 1736
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От средствата, посочени в заличава се
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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.

Or. fr

Изменение 1737
Diane Dodds, James Nicholson

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

Or. en

Изменение 1738
Hynek Fajmon

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

Or. en
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Изменение 1739
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

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

Or. ro

Изменение 1740
Hynek Fajmon

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.

2. По инициатива на държавите
членки до 4 % от общите средства на 
всяка програма за развитие на 
селските райони могат да се отделят 
за задачите, посочени в член 52 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012], както 
и разходи, свързани с подготвителни 
дейности за определяне на райони с 
природни ограничения, посочени в 
член 33, параграф 3.

Разходи, свързани със 
сертифициращия орган, посочен в 
член 9 от Регламент (ЕС) № HR/2012, 
не са допустими съгласно настоящия 
параграф.
В рамките на лимита от 4 % се 
заделя сума за създаване и обслужване 
на националната мрежа за селските 
райони, посочена в член 55.
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Or. en

Изменение 1741
Maria do Céu Patrão Neves

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.

2. От средствата, посочени в параграф 1 
се отделя сума, която се използва за 
финансиране на наградата за новаторско 
местно сътрудничество, посочена в член 
56.

Or. pt

Изменение 1742
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инициатива на държавите членки 
до 4 % от общите средства на всяка 
програма за развитие на селските 
райони могат да се отделят за 
задачите, посочени в член 52 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012], както 
и разходи, свързани с подготвителни 
дейности за определяне на райони с 
природни ограничения, посочени в 
член 33, параграф 3.

В случай на програми за развитие на 
селските райони, които обхващат 
допустими региони в по-слабо 
развитите региони, най-
отдалечените региони и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (EИО) № 2019/93 и в други 
региони, размерът на участието на 
ЕЗФРСР и техническата помощ,
посочени в член 65, параграф 3, може 
да се определя като се има предвид 
преобладаващия тип региони по брой 
в програмата.

Or. en
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Изменение 1743
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инициатива на държавите-членки до 
4 % от общите средства на всяка 
програма за развитие на селските 
райони могат да се отделят за задачите, 
посочени в член 52 от Регламент (ЕС) № 
[CSF/2012], както и разходи, свързани с 
подготвителни дейности за определяне 
на райони с природни ограничения, 
посочени в член 33, параграф 3.

По инициатива на държавите-членки до 
4 % от общите средства на всяка 
програма за развитие на селските 
райони могат да се отделят за задачите, 
посочени в член 52 от Регламент (ЕС) № 
[CSF/2012], както и разходи, свързани с 
подготвителни дейности за определяне 
на райони с природни или други 
специфични ограничения, посочени в 
член 33.

Or. bg

Изменение 1744
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на лимита от 4 % се заделя 
сума за създаване и обслужване на 
националната мрежа за селските райони, 
посочена в член 55.

В рамките на лимита от 4 % се заделя 
сума за създаване и обслужване на 
националната мрежа за селските райони, 
посочена в член 55, както и за 
дейностите, осъществявани от други 
участници във връзка с подготовката, 
управлението, последващите
действия, оценката, предоставянето 
на информация, обучението и 
контрола на интервенциите съгласно 
програмите.

Or. fr
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Изменение 1745
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да повиши участието на
заинтересованите страни в развитието 
на селските райони;

a) да повиши участието на
заинтересованите страни от сферата 
на селското стопанство, горите и 
други сектори на селските райони в
развитието на селските райони;

Or. de

Изменение 1746
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя организационната 
структура и дейност на Европейската 
мрежа за развитие на селските райони
чрез актове за изпълнение. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

4. Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 90 
относно организационната структура и 
дейност на Европейската мрежа за 
развитие на селските райони.

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 1747
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя организационната 
структура и дейност на Европейската 
мрежа за развитие на селските райони 
чрез актове за изпълнение. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 91.

Комисията определя организационната 
структура и дейност на Европейската 
мрежа за развитие на селските райони 
чрез делегирани актове.

Or. it

Изменение 1748
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53 заличава се
Мрежа за ЕПИ
1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, посочено в член 61, в 
съответствие с член 51, параграф 1. 
Тя дава възможност за свързване в 
мрежа на оперативни групи, 
консултантски услуги и 
изследователи.
2. Задачите на мрежата за ЕПИ са 
както следва:
а) да изпълнява ролята на 
информационно бюро и да предоставя 
информация на ключови участници 
относно ЕПИ;
б) да подпомага дискусии на 
равнището на програмата с цел да 
насърчи създаването на оперативни 
групи;
в) да проверява и докладва за 
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резултати от изследвания и знания, 
които се отнасят за ЕПИ;
г) да събира, обобщава и 
разпространява добри практики за 
иновациите;
д) да организира конференции и 
семинари и да разпространява 
информация в областта на ЕПИ.
3. Комисията определя 
организационната структура и 
дейност на мрежата за ЕПИ чрез 
актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. de

Изменение 1749
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53 заличава се
Мрежа за ЕПИ
1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, посочено в член 61, в 
съответствие с член 51, параграф 1. 
Тя дава възможност за свързване в 
мрежа на оперативни групи, 
консултантски услуги и 
изследователи.
2. Задачите на мрежата за ЕПИ са 
както следва:
а) да изпълнява ролята на 
информационно бюро и да предоставя 
информация на ключови участници 
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относно ЕПИ;
б) да подпомага дискусии на 
равнището на програмата с цел да 
насърчи създаването на оперативни 
групи;
в) да проверява и докладва за 
резултати от изследвания и знания, 
които се отнасят за ЕПИ;
г) да събира, обобщава и 
разпространява добри практики за 
иновациите;
д) да организира конференции и 
семинари и да разпространява 
информация в областта на ЕПИ.
3. Комисията определя 
организационната структура и 
дейност на мрежата за ЕПИ чрез 
актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. ro

Изменение 1750
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, посочено в член 61, в 
съответствие с член 51, параграф 1. 
Тя дава възможност за свързване в 
мрежа на оперативни групи, 
консултантски услуги и 
изследователи.

заличава се

Or. en
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Изменение 1751
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, посочено в член 61, в 
съответствие с член 51, параграф 1. Тя 
дава възможност за свързване в мрежа 
на оперативни групи, консултантски 
услуги и изследователи.

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за 
селскостопанско производство, 
икономическа жизнеспособност и 
устойчивост, посочено в член 61, в 
съответствие с член 51, параграф 1. Тя 
дава възможност за свързване в мрежа 
на оперативни групи, консултантски 
услуги и изследователи.

Or. fr

Изменение 1752
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за селскостопанска
производителност и устойчивост, 
посочено в член 61, в съответствие с 
член 51, параграф 1. Тя дава възможност 
за свързване в мрежа на оперативни 
групи, консултантски услуги и 
изследователи.

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за икономическа 
жизнеспособност на стопанствата и
селскостопанска устойчивост, както е
посочено в член 61, в съответствие с 
член 51, параграф 1. Тя дава възможност 
за свързване в мрежа на оперативни 
групи, консултантски услуги и 
изследователи.

Or. fr

Изменение 1753
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
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Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
посочено в член 61, в съответствие с 
член 51, параграф 1. Тя дава възможност 
за свързване в мрежа на оперативни 
групи, консултантски услуги и 
изследователи.

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
посочено в член 61, в съответствие с 
член 51, параграф 1. Тя дава възможност 
за свързване в мрежа в селските 
райони, на оперативни групи, на групи 
на производители, селскостопански
консултантски услуги и изследователи.

Or. de

Изменение 1754
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
посочено в член 61, в съответствие с 
член 51, параграф 1. Тя дава възможност 
за свързване в мрежа на оперативни 
групи, консултантски услуги и 
изследователи.

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
посочено в член 61, в съответствие с 
член 51, параграф 1. Тя дава възможност 
за свързване в мрежа на оперативни 
групи, консултантски услуги, НПО и 
изследователи.

Or. en

Изменение 1755
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задачите на мрежата за ЕПИ са 
както следва:

заличава се

а) да изпълнява ролята на 
информационно бюро и да предоставя 
информация на ключови участници 
относно ЕПИ;
б) да подпомага дискусии на 
равнището на програмата с цел да 
насърчи създаването на оперативни 
групи;
в) да проверява и докладва за 
резултати от изследвания и знания, 
които се отнасят за ЕПИ;
г) да събира, обобщава и 
разпространява добри практики за 
иновациите;
д) да организира конференции и 
семинари и да разпространява 
информация в областта на ЕПИ.

Or. en

Изменение 1756
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да изпълнява ролята на 
информационно бюро и да предоставя 
информация на ключови участници 
относно ЕПИ;

заличава се

Or. en

Изменение 1757
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
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Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да изпълнява ролята на 
информационно бюро и да предоставя 
информация на ключови участници 
относно ЕПИ;

a) да изпълнява ролята на 
информационно бюро и да предоставя 
информация на ключови участници, по-
специално на първичните 
производители, техните доставчици 
и на тези, които доставят, относно 
ЕПИ;

Or. de

Изменение 1758
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да подпомага дискусии на 
равнището на програмата с цел да 
насърчи създаването на оперативни 
групи;

заличава се

Or. en

Изменение 1759
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß,
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да подпомага дискусии на равнището 
на програмата с цел да насърчи 
създаването на оперативни групи;

б) да подпомага дискусии на равнището 
на програмата и на равнище на 
прилагането с цел да насърчи 
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създаването на местни оперативни 
групи;

Or. de

Изменение 1760
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да проверява и докладва за 
резултати от изследвания и знания, 
които се отнасят за ЕПИ;

заличава се

Or. en

Изменение 1761
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да събира, обобщава и 
разпространява добри практики за 
иновациите;

заличава се

Or. en

Изменение 1762
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да събира, обобщава и разпространява
добри практики за иновациите;

г) да събира, обобщава и разпространява
резултати от изследвания и нови 
технологии за иновациите;

Or. de

Изменение 1763
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да събира, обобщава и разпространява 
добри практики за иновациите;

г) да събира, обобщава и разпространява 
добри практики за иновациите и обмен 
на знания;

Or. en

Изменение 1764
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Kent 
Johansson

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да създава диалог между 
селскостопанските производители и 
научноизследователската общност;

Or. en

Изменение 1765
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling
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Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да организира конференции и 
семинари и да разпространява 
информация в областта на ЕПИ.

заличава се

Or. de

Изменение 1766
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да организира конференции и 
семинари и да разпространява 
информация в областта на ЕПИ.

заличава се

Or. en

Изменение 1767
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията определя 
организационната структура и 
дейност на мрежата за ЕПИ чрез 
актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

заличава се

Or. en
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Изменение 1768
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията определя
организационната структура и дейност 
на мрежата за ЕПИ чрез актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

3. Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 90 
относно организационната структура и 
дейност на мрежата за ЕПИ.

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 1769
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията определя 
организационната структура и дейност 
на мрежата за ЕПИ чрез актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 91.

3. Комисията определя 
организационната структура и дейност 
на мрежата за ЕПИ чрез делегирани
актове.

Or. it

Изменение 1770
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54 заличава се
Европейска мрежа за оценка на 
развитието на селските райони
1. Създава се Европейска мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони за подпомагане на
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони в 
съответствие с член 51, параграф 1. 
Тя позволява свързването в мрежа на 
лицата, които участват в 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони.
2. Целта на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони е да улесни обмена на 
експертни знания и добри практики в 
областта на методиките за 
оценяване, да разработи методи и 
инструменти за оценяване, да оказва 
помощ при процесите на оценяване и 
при събирането и управлението на 
данни.
3. Комисията определя 
организационната структура и 
дейност на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. es

Обосновка

Оценката на развитието на селските райони трябва да бъде от компетентността 
на Европейската мрежа за развитие на селските райони; не е необходимо да се 
създава специална мрежа за оценка.



AM\909515BG.doc 21/181 PE494.481v01-00

BG

Изменение 1771
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54 заличава се
Европейска мрежа за оценка на 
развитието на селските райони
1. Създава се Европейска мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони за подпомагане на 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони в 
съответствие с член 51, параграф 1. 
Тя позволява свързването в мрежа на 
лицата, които участват в 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони.
2. Целта на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони е да улесни обмена на 
експертни знания и добри практики в 
областта на методиките за 
оценяване, да разработи методи и 
инструменти за оценяване, да оказва 
помощ при процесите на оценяване и 
при събирането и управлението на 
данни.
3. Комисията определя 
организационната структура и 
дейност на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. es
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Обосновка

Опитът, натрупан по време на настоящия програмен период, показва необходимост 
от опростяване, доколкото е възможно, на броя на мрежите. Задълженията на 
Европейската мрежа за оценка биха могли да бъдат включени сред задълженията на 
Европейската мрежа за развитие на селските райони съгласно член 52, по-специално 
тъй като една от целите на последната е да подобри качеството на програмите за 
развитие на селските райони.

Изменение 1772
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54 заличава се
Европейска мрежа за оценка на
развитието на селските райони
1. Създава се Европейска мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони за подпомагане на 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони в 
съответствие с член 51, параграф 1. 
Тя позволява свързването в мрежа на 
лицата, които участват в 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони.
2. Целта на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони е да улесни обмена на 
експертни знания и добри практики в 
областта на методиките за 
оценяване, да разработи методи и 
инструменти за оценяване, да оказва 
помощ при процесите на оценяване и 
при събирането и управлението на 
данни.
3. Комисията определя 
организационната структура и 
дейност на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони чрез актове за изпълнение. 
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Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. es

Обосновка

Тези функции могат да бъдат добавени към функциите на Европейската мрежа за 
развитие на селските райони съгласно член 52 с оглед намаляване на броя на мрежите.

Изменение 1773
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54 заличава се
Европейска мрежа за оценка на 
развитието на селските райони
1. Създава се Европейска мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони за подпомагане на 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони в 
съответствие с член 51, параграф 1. 
Тя позволява свързването в мрежа на 
лицата, които участват в 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони.
2. Целта на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони е да улесни обмена на 
експертни знания и добри практики в 
областта на методиките за 
оценяване, да разработи методи и 
инструменти за оценяване, да оказва 
помощ при процесите на оценяване и 
при събирането и управлението на
данни.
3. Комисията определя 
организационната структура и 
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дейност на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. de

Изменение 1774
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54 заличава се
Европейска мрежа за оценка на 
развитието на селските райони
1. Създава се Европейска мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони за подпомагане на 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони в 
съответствие с член 51, параграф 1. 
Тя позволява свързването в мрежа на 
лицата, които участват в 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони.
2. Целта на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони е да улесни обмена на 
експертни знания и добри практики в 
областта на методиките за 
оценяване, да разработи методи и 
инструменти за оценяване, да оказва 
помощ при процесите на оценяване и 
при събирането и управлението на 
данни.
3. Комисията определя 
организационната структура и 
дейност на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
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райони чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. ro

Изменение 1775
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се Европейска мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони за подпомагане на 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони в 
съответствие с член 51, параграф 1. 
Тя позволява свързването в мрежа на 
лицата, които участват в 
оценяването на програмите за 
развитие на селските райони.

заличава се

Or. en

Изменение 1776
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Целта на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони е да улесни обмена на 
експертни знания и добри практики в 
областта на методиките за 
оценяване, да разработи методи и 
инструменти за оценяване, да оказва 
помощ при процесите на оценяване и 

заличава се
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при събирането и управлението на 
данни.

Or. en

Изменение 1777
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията определя 
организационната структура и 
дейност на Европейската мрежа за 
оценка на развитието на селските 
райони чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

заличава се

Or. en

Изменение 1778
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията определя
организационната структура и дейност 
на Европейската мрежа за оценка на
развитието на селските райони чрез 
актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

3. Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 90 
относно организационната структура и 
дейност на Европейската мрежа за
развитие на селските райони.

Or. de
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Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 1779
Мария Габриел 

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да насърчава иновациите в селското 
стопанство.

г) да насърчава иновациите в селското и 
горското стопанство.

Or. bg

Изменение 1780
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да насърчава иновациите в селското 
стопанство

г) да насърчава иновациите в селското и 
горското стопанство.

Or. de

Изменение 1781
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за изготвянето и изпълнението на 
план за действие, който съдържа най-
малко следното:

б) за изготвянето и изпълнението на 
план за действие, който може да
съдържа следното:
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Or. fr

Изменение 1782
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за изготвянето и изпълнението на 
план за действие, който съдържа най-
малко следното:

б) за изготвянето и изпълнението на 
план за действие, който може да
съдържа следното:

Or. en

Изменение 1783
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа за извършването на 
мониторинг, по-специално чрез 
събиране и споделяне на съответни 
обратни връзки, препоръки и анализ, 
предимно от комитетите за 
мониторинг, посочени в член 41 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012]. 
Местните групи за действие се 
подпомагат и от националната 
мрежа за селски райони при 
мониторинга и оценката на 
стратегиите за местно развитие;

заличава се

Or. en

Изменение 1784
Hynek Fajmon
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Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа за извършването на 
мониторинг, по-специално чрез 
събиране и споделяне на съответни 
обратни връзки, препоръки и анализ, 
предимно от комитетите за мониторинг, 
посочени в член 41 от Регламент (ЕС)
№ [CSF/2012]. Местните групи за 
действие се подпомагат и от 
националната мрежа за селски 
райони при мониторинга и оценката 
на стратегиите за местно развитие;

iii) подкрепа за извършването на 
мониторинг, по-специално чрез 
събиране и споделяне на съответни 
обратни връзки, препоръки и анализ, 
предимно от комитетите за мониторинг, 
посочени в член 41 от Регламент (ЕС)
№ [CSF/2012].

Or. en

Изменение 1785
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа за извършването на 
мониторинг, по-специално чрез 
събиране и споделяне на съответни 
обратни връзки, препоръки и анализ, 
предимно от комитетите за мониторинг, 
посочени в член 41 от Регламент (ЕС) № 
[CSF/2012]. Местните групи за 
действие се подпомагат и от 
националната мрежа за селски 
райони при мониторинга и оценката 
на стратегиите за местно развитие;

iii) подкрепа за извършването на 
мониторинг, по-специално чрез 
събиране и споделяне на съответни 
обратни връзки, препоръки и анализ, 
предимно от комитетите за мониторинг, 
посочени в член 41 от Регламент (ЕС) № 
[CSF/2012].

Or. ro

Изменение 1786
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) предоставяне на обучение за 
органи, които прилагат програми, и 
местни групи за действие в процес на 
сформиране;

заличава се

Or. ro

Изменение 1787
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) събиране на примери за проекти, 
обхващащи всички приоритети на 
програмите за развитие на селските 
райони;

заличава се

Or. ro

Изменение 1788
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) текущи проучвания и анализи; заличава се

Or. ro

Изменение 1789
Hynek Fajmon
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Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) дейности за изграждане на мрежа 
за местните групи за действие и по-
конкретно техническа помощ за 
между териториално и 
транснационално сътрудничество, 
улесняване на сътрудничеството сред 
местни групи за действие и 
търсенето на партньори за 
посочената в член 36 мярка;

заличава се

Or. en

Изменение 1790
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) дейности за изграждане на мрежа 
за местните групи за действие и по-
конкретно техническа помощ за 
между териториално и 
транснационално сътрудничество, 
улесняване на сътрудничеството сред 
местни групи за действие и 
търсенето на партньори за 
посочената в член 36 мярка;

заличава се

Or. ro

Изменение 1791
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка vii a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

viiа) план за насърчаване на местното
„обслужване на едно гише“, цифрово 
или физическо, което предоставя 
информация относно програмите за 
развитие на селските райони и 
другите програми за фондове по ОСР, 
които са налични на местно равнище 
за потенциалните бенефициери.

Or. en

Изменение 1792
Мария Габриел 

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за създаването на комисия от 
независими експерти за 
предварителен подбор и процес на 
предварителен подбор на 
кандидатите за наградата за 
иновативно местно сътрудничество, 
посочена в член 58, параграф 2.

заличава се

Or. bg

Изменение 1793
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правила за
създаването и обслужването на 
национални мрежи за селските райони, 
чрез актове за изпълнение. Тези 

4. Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 90 
относно създаването и обслужването на 
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актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

национални мрежи за селските райони.

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 1794
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 4, буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В съответствие с член 70 
бенефициерите могат да изискат 
авансово плащане от компетентната 
разплащателна агенция, ако такава 
възможност е предвидена в 
програмата за развитие на селските 
райони. Размерът на авансовите 
плащания може да достигне до 50 %
от общественото подпомагане, 
свързано с текущите разходи и 
разходите за възстановяване.

Or. fr

Изменение 1795
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Награда за новаторско местно 
сътрудничество в селските райони
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Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на 
връчването на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват 
най-малко два субекта от различни 
държави членки и които реализират 
новаторска местна концепция.

Or. bg

Изменение 1796
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Награда за новаторско местно 
сътрудничество в селските райони
Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на 
връчването на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват 
най-малко два субекта от различни 
държави членки и които реализират 
новаторска местна концепция.

Or. en

Изменение 1797
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Награда за новаторско местно 
сътрудничество в селските райони
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Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на 
връчването на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват 
най-малко два субекта от различни 
държави членки и които реализират 
новаторска местна концепция.

Or. de

Изменение 1798
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Награда за новаторско местно 
сътрудничество в селските райони
Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на 
връчването на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват 
най-малко два субекта от различни 
държави членки и които реализират 
новаторска местна концепция.

Or. it

Изменение 1799
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Награда за новаторско местно 
сътрудничество в селските райони
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Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на 
връчването на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват 
най-малко два субекта от различни 
държави членки и които реализират 
новаторска местна концепция.

Or. fr

Изменение 1800
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Награда за новаторско местно 
сътрудничество в селските райони
Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на 
връчването на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват 
най-малко два субекта от различни
държави членки и които реализират 
новаторска местна концепция.

Or. en

Изменение 1801
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Награда за новаторско местно 
сътрудничество в селските райони
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Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на 
връчването на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват 
най-малко два субекта от различни 
държави членки и които реализират 
новаторска местна концепция.

Or. ro

Изменение 1802
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на 
връчването на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват 
най-малко два субекта от различни 
държави членки и които реализират 
новаторска местна концепция.

заличава се

Or. en

Изменение 1803
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на връчването 
на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват най-
малко два субекта от различни държави
членки и които реализират новаторска 
местна концепция.

Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на връчването 
на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват най-
малко два селски района от различни 
държави членки и които провеждат и 
изпълняват иновативно 
партньорство на ЕС.
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Партньорството трябва да 
съществува за период от най-малко 
една година.

Or. de

Изменение 1804
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Покана за представяне на 
предложения
1. Не по-късно от 2015 г. и всяка 
година след това Комисията отправя 
покана за представяне на 
предложения с цел връчването на 
наградата, посочена в член 56. 
Последната покана за представяне на 
предложения се отправя не по-късно 
от 2019 г.
2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с 
един от приоритетите на Съюза за 
развитие на селските райони. Темата 
също така е подходяща за изпълнение 
чрез сътрудничество на 
транснационално ниво.
3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни 
групи за действие и за отделни 
субекти, които си сътрудничат за 
целите на конкретния проект.

Or. bg
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Изменение 1805
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Покана за представяне на 
предложения
1. Не по-късно от 2015 г. и всяка 
година след това Комисията отправя 
покана за представяне на 
предложения с цел връчването на 
наградата, посочена в член 56. 
Последната покана за представяне на 
предложения се отправя не по-късно 
от 2019 г.
2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с 
един от приоритетите на Съюза за 
развитие на селските райони. Темата 
също така е подходяща за изпълнение 
чрез сътрудничество на 
транснационално ниво.
3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни 
групи за действие и за отделни 
субекти, които си сътрудничат за 
целите на конкретния проект.

Or. en

Изменение 1806
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
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Покана за представяне на 
предложения
1. Не по-късно от 2015 г. и всяка 
година след това Комисията отправя 
покана за представяне на 
предложения с цел връчването на 
наградата, посочена в член 56. 
Последната покана за представяне на 
предложения се отправя не по-късно 
от 2019 г.
2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с 
един от приоритетите на Съюза за 
развитие на селските райони. Темата 
също така е подходяща за изпълнение 
чрез сътрудничество на 
транснационално ниво.
3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни 
групи за действие и за отделни 
субекти, които си сътрудничат за 
целите на конкретния проект.

Or. de

Изменение 1807
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Покана за представяне на 
предложения
1. Не по-късно от 2015 г. и всяка 
година след това Комисията отправя 
покана за представяне на 
предложения с цел връчването на 
наградата, посочена в член 56. 
Последната покана за представяне на 
предложения се отправя не по-късно 
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от 2019 г.
2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с 
един от приоритетите на Съюза за 
развитие на селските райони. Темата 
също така е подходяща за изпълнение 
чрез сътрудничество на 
транснационално ниво.
3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни 
групи за действие и за отделни 
субекти, които си сътрудничат за 
целите на конкретния проект.

Or. it

Изменение 1808
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Покана за представяне на 
предложения
1. Не по-късно от 2015 г. и всяка 
година след това Комисията отправя 
покана за представяне на 
предложения с цел връчването на 
наградата, посочена в член 56. 
Последната покана за представяне на 
предложения се отправя не по-късно 
от 2019 г.
2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с 
един от приоритетите на Съюза за 
развитие на селските райони. Темата 
също така е подходяща за изпълнение 
чрез сътрудничество на 
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транснационално ниво.
3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни 
групи за действие и за отделни 
субекти, които си сътрудничат за 
целите на конкретния проект.

Or. fr

Изменение 1809
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Покана за представяне на 
предложения
1. Не по-късно от 2015 г. и всяка 
година след това Комисията отправя 
покана за представяне на 
предложения с цел връчването на 
наградата, посочена в член 56. 
Последната покана за представяне на 
предложения се отправя не по-късно 
от 2019 г.
2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с 
един от приоритетите на Съюза за 
развитие на селските райони. Темата 
също така е подходяща за изпълнение 
чрез сътрудничество на 
транснационално ниво.
3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни 
групи за действие и за отделни 
субекти, които си сътрудничат за 
целите на конкретния проект.

Or. en
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Изменение 1810
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Покана за представяне на 
предложения
1. Не по-късно от 2015 г. и всяка 
година след това Комисията отправя 
покана за представяне на 
предложения с цел връчването на 
наградата, посочена в член 56. 
Последната покана за представяне на 
предложения се отправя не по-късно 
от 2019 г.
2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с 
един от приоритетите на Съюза за 
развитие на селските райони. Темата 
също така е подходяща за изпълнение 
чрез сътрудничество на 
транснационално ниво.
3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни 
групи за действие и за отделни 
субекти, които си сътрудничат за 
целите на конкретния проект.

Or. en

Изменение 1811
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 57
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Покана за представяне на 
предложения
1. Не по-късно от 2015 г. и всяка 
година след това Комисията отправя 
покана за представяне на 
предложения с цел връчването на 
наградата, посочена в член 56. 
Последната покана за представяне на 
предложения се отправя не по-късно 
от 2019 г.
2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с 
един от приоритетите на Съюза за 
развитие на селските райони. Темата 
също така е подходяща за изпълнение 
чрез сътрудничество на 
транснационално ниво.
3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни 
групи за действие и за отделни 
субекти, които си сътрудничат за 
целите на конкретния проект.

Or. ro

Изменение 1812
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с един 
от приоритетите на Съюза за развитие 
на селските райони. Темата също така е 
подходяща за изпълнение чрез 

2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с един 
от приоритетите на Съюза за развитие 
на селските райони. Темата също така е 
подходяща за изпълнение чрез 
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сътрудничество на транснационално 
ниво.

сътрудничество на транснационално 
ниво. Като се има предвид 
дискриминацията по отношение на 
жените в селските райони, техният 
невидим принос към доходите и 
благосъстоянието, значението на 
запазването на населението в 
селските райони и необходимостта 
от увеличаване в широка степен на 
информираността на 
обществеността по този въпрос, 
избраната тема през първата година, 
в която се връчва наградата, следва да 
бъде насърчаване на равенството на 
половете и сближаването в селските 
райони.

Or. es

Изменение 1813
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни групи 
за действие и за отделни субекти, 
които си сътрудничат за целите на
конкретния проект.

3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни групи 
за действие и за регионални 
представителни органи, които си 
сътрудничат за целите на
иновативното партньорство на ЕС.

Or. de

Изменение 1814
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 58
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
Процедура на подбор
1. Заявленията за наградата се 
подават от кандидати от всички 
държави членки до съответната 
национална мрежа за селските 
райони, която ще отговаря за 
предварителния подбор на 
заявленията.
2. Националните мрежи за селските 
райони създават съставена от 
техните членове комисия от 
независими експерти за 
предварителен подбор на 
заявленията. Предварителният 
подбор на заявленията се извършва 
въз основа на критерии за изключване, 
подбор и възлагане, определени в 
поканата за представяне на 
предложения. Всяка национална 
мрежа за селските райони избира 
предварително не повече от 10 
заявления и ги изпраща на 
Комисията.
3. Комисията отговаря за подбора на 
петдесет печеливши проекта 
измежду заявленията, които са 
предварително подбрани във всички 
държави членки. Комисията създава 
инициативна група ad hoc, съставена 
от независими експерти.
Инициативната група подготвя 
подбора на печелившите заявления 
въз основа на критериите за 
изключване, подбор и възлагане, 
определени в поканата за представяне 
на предложения.
4. Комисията, посредством акт за 
изпълнение, взема решение относно 
списъка от проекти, на които се 
връчва наградата.



AM\909515BG.doc 47/181 PE494.481v01-00

BG

Or. bg

Изменение 1815
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
Процедура на подбор
1. Заявленията за наградата се 
подават от кандидати от всички 
държави членки до съответната 
национална мрежа за селските 
райони, която отговаря за 
предварителния подбор на 
заявленията.
2. Националните мрежи за селските 
райони създават съставена от 
техните членове комисия от 
независими експерти за 
предварителен подбор на 
заявленията. Предварителният 
подбор на заявленията се извършва 
въз основа на критерии за изключване, 
подбор и възлагане, определени в 
поканата за представяне на 
предложения. Всяка национална 
мрежа за селските райони избира 
предварително не повече от 10 
заявления и ги изпраща на 
Комисията.
3. Комисията отговаря за подбора на 
петдесет печеливши проекта 
измежду заявленията, които са 
предварително подбрани във всички 
държави членки. Комисията създава 
инициативна група ad hoc, съставена 
от независими експерти. 
Инициативната група подготвя 
подбора на печелившите заявления 
въз основа на критериите за 
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изключване, подбор и възлагане, 
определени в поканата за представяне 
на предложения.
4. Комисията, посредством акт за 
изпълнение, взема решение относно 
списъка от проекти, на които се 
връчва наградата.

Or. en

Изменение 1816
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
Процедура на подбор
1. Заявленията за наградата се 
подават от кандидати от всички 
държави членки до съответната 
национална мрежа за селските 
райони, която ще отговаря за 
предварителния подбор на 
заявленията.
2. Националните мрежи за селските 
райони създават съставена от 
техните членове комисия от 
независими експерти за 
предварителен подбор на 
заявленията. Предварителният 
подбор на заявленията се извършва 
въз основа на критерии за изключване, 
подбор и възлагане, определени в 
поканата за представяне на 
предложения. Всяка национална 
мрежа за селските райони избира 
предварително не повече от 10 
заявления и ги изпраща на 
Комисията.
3. Комисията отговаря за подбора на 
петдесет печеливши проекта 
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измежду заявленията, които са 
предварително подбрани във всички 
държави членки. Комисията създава 
инициативна група ad hoc, съставена 
от независими експерти. 
Инициативната група подготвя 
подбора на печелившите заявления 
въз основа на критериите за 
изключване, подбор и възлагане, 
определени в поканата за представяне 
на предложения.
4. Комисията, посредством акт за 
изпълнение, взема решение относно 
списъка от проекти, на които се 
връчва наградата.

Or. de

Изменение 1817
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
Процедура на подбор
1. Заявленията за наградата се 
подават от кандидати от всички 
държави членки до съответната 
национална мрежа за селските 
райони, която ще отговаря за 
предварителния подбор на 
заявленията.
2. Националните мрежи за селските 
райони създават съставена от 
техните членове комисия от 
независими експерти за 
предварителен подбор на 
заявленията. Предварителният 
подбор на заявленията се извършва 
въз основа на критерии за изключване, 
подбор и възлагане, определени в 
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поканата за представяне на 
предложения. Всяка национална 
мрежа за селските райони избира 
предварително не повече от 10 
заявления и ги изпраща на 
Комисията.
3. Комисията отговаря за подбора на 
петдесет печеливши проекта 
измежду заявленията, които са 
предварително подбрани във всички 
държави членки. Комисията създава 
инициативна група ad hoc, съставена 
от независими експерти. 
Инициативната група подготвя 
подбора на печелившите заявления 
въз основа на критериите за 
изключване, подбор и възлагане, 
определени в поканата за представяне 
на предложения.
4. Комисията, посредством акт за 
изпълнение, взема решение относно 
списъка от проекти, на които се 
връчва наградата.

Or. it

Изменение 1818
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
Процедура на подбор
1. Заявленията за наградата се 
подават от кандидати от всички 
държави членки до съответната 
национална мрежа за селските 
райони, която ще отговаря за 
предварителния подбор на 
заявленията.
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2. Националните мрежи за селските 
райони създават съставена от 
техните членове комисия от 
независими експерти за 
предварителен подбор на 
заявленията. Предварителният 
подбор на заявленията се извършва 
въз основа на критерии за изключване, 
подбор и възлагане, определени в 
поканата за представяне на 
предложения. Всяка национална 
мрежа за селските райони избира 
предварително не повече от 10 
заявления и ги изпраща на 
Комисията.
3. Комисията отговаря за подбора на 
петдесет печеливши проекта 
измежду заявленията, които са 
предварително подбрани във всички 
държави членки. Комисията създава 
инициативна група ad hoc, съставена 
от независими експерти. 
Инициативната група подготвя 
подбора на печелившите заявления 
въз основа на критериите за 
изключване, подбор и възлагане, 
определени в поканата за представяне 
на предложения.
4. Комисията, посредством акт за 
изпълнение, взема решение относно 
списъка от проекти, на които се 
връчва наградата.

Or. fr

Изменение 1819
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
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Процедура на подбор
1. Заявленията за наградата се 
подават от кандидати от всички 
държави членки до съответната 
национална мрежа за селските 
райони, която отговаря за 
предварителния подбор на
заявленията.
2. Националните мрежи за селските 
райони създават съставена от 
техните членове комисия от 
независими експерти за 
предварителен подбор на 
заявленията. Предварителният 
подбор на заявленията се извършва 
въз основа на критерии за изключване, 
подбор и възлагане, определени в 
поканата за представяне на 
предложения. Всяка национална 
мрежа за селските райони избира 
предварително не повече от 10 
заявления и ги изпраща на 
Комисията.
3. Комисията отговаря за подбора на 
петдесет печеливши проекта 
измежду заявленията, които са 
предварително подбрани във всички 
държави членки. Комисията създава 
инициативна група ad hoc, съставена 
от независими експерти. 
Инициативната група подготвя 
подбора на печелившите заявления 
въз основа на критериите за 
изключване, подбор и възлагане, 
определени в поканата за представяне 
на предложения.
4. Комисията, посредством акт за 
изпълнение, взема решение относно 
списъка от проекти, на които се 
връчва наградата.

Or. en
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Изменение 1820
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
Процедура на подбор
1. Заявленията за наградата се 
подават от кандидати от всички 
държави членки до съответната 
национална мрежа за селските 
райони, която отговаря за 
предварителния подбор на 
заявленията.
2. Националните мрежи за селските 
райони създават съставена от 
техните членове комисия от 
независими експерти за 
предварителен подбор на 
заявленията. Предварителният 
подбор на заявленията се извършва 
въз основа на критерии за изключване, 
подбор и възлагане, определени в 
поканата за представяне на 
предложения. Всяка национална 
мрежа за селските райони избира 
предварително не повече от 10 
заявления и ги изпраща на 
Комисията.
3. Комисията отговаря за подбора на 
петдесет печеливши проекта 
измежду заявленията, които са 
предварително подбрани във всички 
държави членки. Комисията създава 
инициативна група ad hoc, съставена 
от независими експерти. 
Инициативната група подготвя 
подбора на печелившите заявления 
въз основа на критериите за 
изключване, подбор и възлагане, 
определени в поканата за представяне 
на предложения.
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4. Комисията, посредством акт за 
изпълнение, взема решение относно 
списъка от проекти, на които се 
връчва наградата.

Or. en

Изменение 1821
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
Процедура на подбор
1. Заявленията за наградата се 
подават от кандидати от всички 
държави членки до съответната 
национална мрежа за селските 
райони, която ще отговаря за 
предварителния подбор на 
заявленията.
2. Националните мрежи за селските 
райони създават съставена от 
техните членове комисия от 
независими експерти за 
предварителен подбор на
заявленията. Предварителният 
подбор на заявленията се извършва 
въз основа на критерии за изключване, 
подбор и възлагане, определени в 
поканата за представяне на 
предложения. Всяка национална 
мрежа за селските райони избира 
предварително не повече от 10 
заявления и ги изпраща на 
Комисията.
3. Комисията отговаря за подбора на 
петдесет печеливши проекта 
измежду заявленията, които са 
предварително подбрани във всички 
държави членки. Комисията създава 
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инициативна група ad hoc, съставена 
от независими експерти. 
Инициативната група подготвя 
подбора на печелившите заявления 
въз основа на критериите за 
изключване, подбор и възлагане, 
определени в поканата за представяне 
на предложения.
4. Комисията, посредством акт за 
изпълнение, взема решение относно 
списъка от проекти, на които се 
връчва наградата.

Or. ro

Изменение 1822
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
Финансова награда – условия и 
изплащане
1. Като условие за допустимост на 
проектите за наградата, времето, 
което е необходимо за приключването 
им, не надвишава две години от 
датата на приемане на акта за 
изпълнение, с който се връчва 
наградата. Периодът за 
осъществяването на проекта се 
определя в заявлението.
2. Наградата се дава под формата на 
еднократна сума. Размерът на 
плащането се определя от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, в съответствие с 
критериите, определени в поканата 
за представяне на предложения, и 
като се вземат под внимание 
очакваните разходи за 
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осъществяването на проекта, 
посочени в заявлението. 
Максималната награда за един 
проект не надвишава 100 000 EUR.
3. Държавите членки изплащат 
наградата на печелившите 
кандидати след като се уверят, че 
проектът е изпълнен. Съответните 
разходи се възстановяват от 
Европейския съюз на държавите
членки в съответствие с 
разпоредбите на дял IV, глава II, 
раздел 4 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012. Държавите членки могат да 
вземат решение да изплатят изцяло 
или частично сумата на наградата на 
печелившите кандидати преди да се 
уверят, че проектът е изпълнен, но в 
този случай те поемат 
отговорността за разходите докато 
се удостовери изпълнението на 
проекта.

Or. bg

Изменение 1823
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
Финансова награда – условия и 
изплащане
1. Като условие за допустимост на 
проектите за наградата, времето, 
което е необходимо за приключването 
им, не надвишава две години от 
датата на приемане на акта за 
изпълнение, с който се връчва 
наградата. Периодът за 
осъществяването на проекта се 
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определя в заявлението.
2. Наградата се дава под формата на 
еднократна сума. Размерът на 
плащането се определя от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, в съответствие с 
критериите, определени в поканата 
за представяне на предложения, и 
като се вземат под внимание 
очакваните разходи за 
осъществяването на проекта, 
посочени в заявлението. 
Максималната награда за един 
проект не надвишава 100 000 EUR.
3. Държавите членки изплащат 
наградата на печелившите 
кандидати след като се уверят, че 
проектът е изпълнен. Съответните 
разходи се възстановяват от 
Европейския съюз на държавите
членки в съответствие с 
разпоредбите на дял IV, глава II, 
раздел 4 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012. Държавите членки могат да 
вземат решение да изплатят изцяло 
или частично сумата на наградата на 
печелившите кандидати преди да се 
уверят, че проектът е изпълнен, но в 
този случай те поемат 
отговорността за разходите докато 
се удостовери изпълнението на 
проекта.

Or. en

Изменение 1824
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
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Финансова награда – условия и 
изплащане
1. Като условие за допустимост на 
проектите за наградата, времето, 
което е необходимо за приключването 
им, не надвишава две години от 
датата на приемане на акта за 
изпълнение, с който се връчва 
наградата. Периодът за 
осъществяването на проекта се 
определя в заявлението.
2. Наградата се дава под формата на 
еднократна сума. Размерът на 
плащането се определя от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, в съответствие с 
критериите, определени в поканата 
за представяне на предложения, и 
като се вземат под внимание 
очакваните разходи за 
осъществяването на проекта, 
посочени в заявлението. 
Максималната награда за един 
проект не надвишава 100 000 EUR.
3. Държавите членки изплащат 
наградата на печелившите 
кандидати след като се уверят, че 
проектът е изпълнен. Съответните 
разходи се възстановяват от 
Европейския съюз на държавите
членки в съответствие с 
разпоредбите на дял IV, глава II, 
раздел 4 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012. Държавите членки могат да 
вземат решение да изплатят изцяло 
или частично сумата на наградата на 
печелившите кандидати преди да се 
уверят, че проектът е изпълнен, но в 
този случай те поемат 
отговорността за разходите докато
се удостовери изпълнението на 
проекта.

Or. de
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Изменение 1825
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
Финансова награда – условия и 
изплащане
1. Като условие за допустимост на 
проектите за наградата, времето, 
което е необходимо за приключването 
им, не надвишава две години от 
датата на приемане на акта за 
изпълнение, с който се връчва 
наградата. Периодът за 
осъществяването на проекта се 
определя в заявлението.
2. Наградата се дава под формата на 
еднократна сума. Размерът на 
плащането се определя от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, в съответствие с 
критериите, определени в поканата 
за представяне на предложения, и 
като се вземат под внимание 
очакваните разходи за 
осъществяването на проекта, 
посочени в заявлението. 
Максималната награда за един 
проект не надвишава 100 000 EUR.
3. Държавите членки изплащат 
наградата на печелившите 
кандидати след като се уверят, че 
проектът е изпълнен. Съответните 
разходи се възстановяват от 
Европейския съюз на държавите
членки в съответствие с 
разпоредбите на дял IV, глава II, 
раздел 4 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012. Държавите членки могат да 
вземат решение да изплатят изцяло 
или частично сумата на наградата на 
печелившите кандидати преди да се 
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уверят, че проектът е изпълнен, но в 
този случай те поемат 
отговорността за разходите докато 
се удостовери изпълнението на 
проекта.

Or. it

Изменение 1826
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
Финансова награда – условия и 
изплащане
1. Като условие за допустимост на 
проектите за наградата, времето, 
което е необходимо за приключването 
им, не надвишава две години от 
датата на приемане на акта за 
изпълнение, с който се връчва 
наградата. Периодът за 
осъществяването на проекта се 
определя в заявлението.
2. Наградата се дава под формата на 
еднократна сума. Размерът на 
плащането се определя от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, в съответствие с 
критериите, определени в поканата 
за представяне на предложения, и 
като се вземат под внимание 
очакваните разходи за 
осъществяването на проекта, 
посочени в заявлението. 
Максималната награда за един 
проект не надвишава 100 000 EUR.
3. Държавите членки изплащат 
наградата на печелившите 
кандидати след като се уверят, че 
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проектът е изпълнен. Съответните 
разходи се възстановяват от 
Европейския съюз на държавите
членки в съответствие с 
разпоредбите на дял IV, глава II, 
раздел 4 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012. Държавите членки могат да 
вземат решение да изплатят изцяло 
или частично сумата на наградата на 
печелившите кандидати преди да се 
уверят, че проектът е изпълнен, но в 
този случай те поемат 
отговорността за разходите докато 
се удостовери изпълнението на 
проекта.

Or. fr

Изменение 1827
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
Финансова награда – условия и 
изплащане
1. Като условие за допустимост на 
проектите за наградата, времето, 
което е необходимо за приключването 
им, не надвишава две години от 
датата на приемане на акта за 
изпълнение, с който се връчва 
наградата. Периодът за 
осъществяването на проекта се 
определя в заявлението.
2. Наградата се дава под формата на 
еднократна сума. Размерът на 
плащането се определя от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, в съответствие с 
критериите, определени в поканата 
за представяне на предложения, и 
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като се вземат под внимание 
очакваните разходи за 
осъществяването на проекта, 
посочени в заявлението. 
Максималната награда за един 
проект не надвишава 100 000 EUR.
3. Държавите членки изплащат 
наградата на печелившите 
кандидати след като се уверят, че 
проектът е изпълнен. Съответните 
разходи се възстановяват от 
Европейския съюз на държавите
членки в съответствие с 
разпоредбите на дял IV, глава II, 
раздел 4 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012. Държавите членки могат да 
вземат решение да изплатят изцяло 
или частично сумата на наградата на 
печелившите кандидати преди да се 
уверят, че проектът е изпълнен, но в 
този случай те поемат 
отговорността за разходите докато 
се удостовери изпълнението на 
проекта.

Or. en

Изменение 1828
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
Финансова награда – условия и 
изплащане
1. Като условие за допустимост на 
проектите за наградата, времето, 
което е необходимо за приключването 
им, не надвишава две години от 
датата на приемане на акта за 
изпълнение, с който се връчва 
наградата. Периодът за 
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осъществяването на проекта се 
определя в заявлението.
2. Наградата се дава под формата на 
еднократна сума. Размерът на 
плащането се определя от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, в съответствие с 
критериите, определени в поканата 
за представяне на предложения, и 
като се вземат под внимание 
очакваните разходи за 
осъществяването на проекта, 
посочени в заявлението. 
Максималната награда за един 
проект не надвишава 100 000 EUR.
3. Държавите членки изплащат 
наградата на печелившите 
кандидати след като се уверят, че 
проектът е изпълнен. Съответните 
разходи се възстановяват от 
Европейския съюз на държавите
членки в съответствие с 
разпоредбите на дял IV, глава II, 
раздел 4 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012. Държавите членки могат да 
вземат решение да изплатят изцяло 
или частично сумата на наградата на 
печелившите кандидати преди да се 
уверят, че проектът е изпълнен, но в 
този случай те поемат 
отговорността за разходите докато 
се удостовери изпълнението на 
проекта.

Or. en

Изменение 1829
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
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Финансова награда – условия и 
изплащане
1. Като условие за допустимост на 
проектите за наградата, времето, 
което е необходимо за приключването 
им, не надвишава две години от 
датата на приемане на акта за 
изпълнение, с който се връчва 
наградата. Периодът за 
осъществяването на проекта се 
определя в заявлението.
2. Наградата се дава под формата на 
еднократна сума. Размерът на 
плащането се определя от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, в съответствие с 
критериите, определени в поканата 
за представяне на предложения, и 
като се вземат под внимание 
очакваните разходи за 
осъществяването на проекта, 
посочени в заявлението. 
Максималната награда за един 
проект не надвишава 100 000 EUR.
3. Държавите членки изплащат 
наградата на печелившите 
кандидати след като се уверят, че 
проектът е изпълнен. Съответните 
разходи се възстановяват от 
Европейския съюз на държавите
членки в съответствие с 
разпоредбите на дял IV, глава II, 
раздел 4 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012. Държавите членки могат да 
вземат решение да изплатят изцяло 
или частично сумата на наградата на 
печелившите кандидати преди да се 
уверят, че проектът е изпълнен, но в 
този случай те поемат 
отговорността за разходите докато 
се удостовери изпълнението на 
проекта.

Or. ro
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Изменение 1830
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като условие за допустимост на 
проектите за наградата, времето, 
което е необходимо за приключването 
им, не надвишава две години от 
датата на приемане на акта за 
изпълнение, с който се връчва 
наградата. Периодът за 
осъществяването на проекта се 
определя в заявлението.

заличава се

Or. it

Изменение 1831
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Наградата се дава под формата на 
еднократна сума. Размерът на 
плащането се определя от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, в съответствие с 
критериите, определени в поканата 
за представяне на предложения, и 
като се вземат под внимание 
очакваните разходи за 
осъществяването на проекта, 
посочени в заявлението. 
Максималната награда за един 
проект не надвишава 100 000 EUR.

заличава се

Or. it
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Изменение 1832
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изплащат 
наградата на печелившите 
кандидати след като се уверят, че 
проектът е изпълнен. Съответните 
разходи се възстановяват от 
Европейския съюз на държавите
членки в съответствие с 
разпоредбите на дял IV, глава II, 
раздел 4 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012. Държавите членки могат да 
вземат решение да изплатят изцяло 
или частично сумата на наградата на 
печелившите кандидати преди да се 
уверят, че проектът е изпълнен, но в 
този случай те поемат 
отговорността за разходите докато 
се удостовери изпълнението на 
проекта.

заличава се

Or. it

Изменение 1833
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 заличава се
Правила относно процедурата, 
сроковете и сформирането на 
инициативната група
Комисията постановява подробни 
разпоредби за процедурата и 
сроковете за подбора на проекти и 
правилата за създаването на 
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инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, 
параграф 3, чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. bg

Изменение 1834
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 заличава се
Правила относно процедурата, 
сроковете и сформирането на 
инициативната група
Комисията постановява подробни 
разпоредби за процедурата и 
сроковете за подбора на проекти и 
правилата за създаването на 
инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, 
параграф 3, чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. en

Изменение 1835
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 заличава се
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Правила относно процедурата, 
сроковете и сформирането на 
инициативната група
Комисията постановява подробни 
разпоредби за процедурата и 
сроковете за подбора на проекти и 
правилата за създаването на 
инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, 
параграф 3, чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. de

Изменение 1836
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 заличава се
Правила относно процедурата, 
сроковете и сформирането на 
инициативната група
Комисията постановява подробни 
разпоредби за процедурата и 
сроковете за подбора на проекти и 
правилата за създаването на 
инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, 
параграф 3, чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. it

Изменение 1837
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 заличава се
Правила относно процедурата, 
сроковете и сформирането на 
инициативната група
Комисията постановява подробни 
разпоредби за процедурата и 
сроковете за подбора на проекти и 
правилата за създаването на 
инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, 
параграф 3, чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. fr

Изменение 1838
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 заличава се
Правила относно процедурата, 
сроковете и сформирането на 
инициативната група
Комисията постановява подробни 
разпоредби за процедурата и 
сроковете за подбора на проекти и 
правилата за създаването на 
инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, 
параграф 3, чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
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разглеждане по член 91.

Or. en

Изменение 1839
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 заличава се
Правила относно процедурата, 
сроковете и сформирането на 
инициативната група
Комисията постановява подробни 
разпоредби за процедурата и 
сроковете за подбора на проекти и 
правилата за създаването на 
инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, 
параграф 3, чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. en

Изменение 1840
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 заличава се
Правила относно процедурата, 
сроковете и сформирането на 
инициативната група
Комисията постановява подробни 
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разпоредби за процедурата и 
сроковете за подбора на проекти и 
правилата за създаването на 
инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, 
параграф 3, чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

Or. ro

Изменение 1841
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията постановява подробни 
разпоредби за процедурата и 
сроковете за подбора на проекти и 
правилата за създаването на 
инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, 
параграф 3, чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

заличава се

Or. it

Изменение 1842
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията постановява подробни 
разпоредби за процедурата и сроковете 
за подбора на проекти и правилата за 

Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 90 
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създаването на инициативната група от 
независими експерти, посочена в член 
58, параграф 3, чрез актове за 
изпълнение . Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 91.

относно подробни разпоредби за 
процедурата и сроковете за подбора на 
проекти и правилата за създаването на 
инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, параграф 
3.

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 1843
Мария Габриел

Предложение за регламент
Заглавие 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост

ЕПИ за селскостопанска и горска
производителност и устойчивост

Or. en

Изменение 1844
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Заглавие 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост

ЕПИ за производствена и 
икономическа жизнеспособност в 
контекста на устойчивото селско 
стопанство

Or. fr
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Изменение 1845
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Заглавие 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост

ЕПИ за икономическа 
жизнеспособност на стопанствата и 
устойчивост на селското стопанство

Or. fr

Изменение 1846
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целите на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост са 
както следва:

1. ЕПИ за селскостопанска и горска
производителност и устойчивост следва:

Or. en

Изменение 1847
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целите на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост са 
както следва:

1. Целите на ЕПИ за производство и 
икономическа жизнеспособност в 
контекста на устойчивото селско 
стопанство са както следва:

Or. fr
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Изменение 1848
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целите на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост са 
както следва:

1. Целите на ЕПИ за икономическа 
жизнеспособност на стопанствата и 
устойчивост на селското стопанство
са както следва:

Or. fr

Изменение 1849
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на продуктивен, 
съобразен с и устойчив на 
изменението на климата
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите ефективно и работи в 
хармония с основните природни 
ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

а) насърчаване на продуктивен, 
съобразен със и конкурентоспособен
селскостопански сектор, който използва 
ресурсите ефективно и работи в 
хармония с основните природни 
ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

Or. en

Изменение 1850
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на продуктивен, а) насърчаване на конкурентоспособен, 
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съобразен с и устойчив на изменението 
на климата селскостопански сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

съобразен със и устойчив на 
изменението на климата 
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите ефективно и работи в 
хармония с основните природни 
ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

Or. en

Обосновка

Подобряването на конкурентоспособността на европейското селско стопанство и 
устойчивото увеличаване на производителността му са признати като основна цел на 
новата Обща селскостопанска политика. Съответно тази цел следва да се признае 
сред целите на европейското партньорство за иновации за селскостопанска 
производителност и устойчивост. Въвеждането на тези цели ще улесни създаването 
на по-добри и по-целенасочени оперативни групи със специална цел за откриване на 
мерки за увеличаване на производителността и подобряване на 
конкурентоспособността.

Изменение 1851
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на продуктивен, 
съобразен с и устойчив на изменението 
на климата селскостопански сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

a) насърчаване на продуктивен, 
съобразен със и устойчив на 
изменението на климата 
селскостопански и горски сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които зависи 
селскостопанската и горската дейност;

Or. en

Изменение 1852
Ulrike Rodust
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Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) насърчаване на продуктивен, 
съобразен с и устойчив на изменението 
на климата селскостопански сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които зависи
селскостопанската дейност;

(a) насърчаване на продуктивен, 
съобразен със и устойчив на 
изменението на климата 
селскостопански и горски сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които 
селскостопанската и горската дейност
зависят;

Or. de

Изменение 1853
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) насърчаване на продуктивен, 
съобразен с и устойчив на изменението 
на климата селскостопански сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които зависи
селскостопанската дейност;

(a) насърчаване на продуктивен, 
съобразен със и устойчив на 
изменението на климата 
селскостопански и горски сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които 
селскостопанската и горската дейност
зависят;

Or. fr

Изменение 1854
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на продуктивен, 
съобразен с и устойчив на изменението 
на климата селскостопански сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

а) насърчаване на продуктивен и 
енергоспестяващ, съобразен със и 
устойчив на изменението на климата 
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите ефективно и работи в 
хармония с основните природни 
ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

Or. en

Изменение 1855
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на продуктивен, 
съобразен с и устойчив на изменението 
на климата селскостопански сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

а) насърчаване на продуктивен,
конкурентоспособен, съобразен със и 
устойчив на изменението на климата 
селскостопански сектор с ниски емисии
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите ефективно и работи в 
хармония с основните природни 
ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

Or. en

Изменение 1856
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на продуктивен, 
съобразен с и устойчив на изменението 
на климата селскостопански сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

a) насърчаване на продуктивен, с висока 
степен на знанието, съобразен със и 
устойчив на изменението на климата 
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите ефективно и работи в 
хармония с, и е интегриран в основните 
природни ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

Or. en

Обосновка

Възползването от природата в по-голяма степен би могло с течение на времето да 
подпомогне земеделските производители да направят икономии.

Изменение 1857
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на продуктивен, 
съобразен с и устойчив на изменението 
на климата селскостопански сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

а) насърчаване на продуктивен, с 
хуманно отношение към животните,
съобразен със и устойчив на 
изменението на климата 
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите ефективно и работи в 
хармония с основните природни 
ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

Or. en

Изменение 1858
Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на устойчивото 
снабдяване с храна, фуражи и 
биоматериали, съществуващи и нови;

б) подпомагане на устойчивото
увеличаване на производителността 
и ефективността на европейското 
селско стопанство и на устойчивото
снабдяване с храна, фуражи и 
биоматериали, съществуващи и нови

Or. en

Изменение 1859
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на устойчивото 
снабдяване с храна, фуражи и 
биоматериали, съществуващи и нови;

б) подпомагане на устойчивото
увеличаване на производителността 
на европейското селско стопанство и 
на устойчивото снабдяване с храна, 
фуражи и биоматериали, съществуващи 
и нови

Or. en

Обосновка

Подобряването на конкурентоспособността на европейското селско стопанство и 
устойчивото увеличаване на производителността му са признати като основна цел на 
новата Обща селскостопанска политика. Съответно тази цел следва да се признае 
сред целите на европейското партньорство за иновации за селскостопанска 
производителност и устойчивост. Въвеждането на тези цели ще улесни създаването 
на по-добри и по-целенасочени оперативни групи със специална цел за откриване на 
мерки за увеличаване на производителността и подобряване на 
конкурентоспособността.

Изменение 1860
James Nicholson, Julie Girling
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Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на устойчивото 
снабдяване с храна, фуражи и 
биоматериали, съществуващи и нови;

б) подпомагане на устойчивото
увеличаване на производителността 
на европейското селско стопанство и 
на устойчивото снабдяване с храна, 
фуражи и биоматериали, съществуващи 
и нови

Or. en

Изменение 1861
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на устойчивото 
снабдяване с храна, фуражи и 
биоматериали, съществуващи и нови;

б) подпомагане на устойчивото
увеличаване на производителността 
на европейското селско стопанство и 
на устойчивото снабдяване с храна, 
фуражи и биоматериали, съществуващи 
и нови

Or. en

Изменение 1862
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване на процесите за 
запазване на околната среда, адаптиране 
към и смекчаване на изменението на 

в) подобряване на процесите за 
запазване на околната среда,
насърчаване на агроекологични 
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климата; системи за производство,адаптиране 
към и смекчаване на изменението на 
климата;

Or. en

Изменение 1863
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване на процесите за 
запазване на околната среда, адаптиране 
към и смекчаване на изменението на 
климата;

в) подобряване на процесите за 
запазване на околната среда,
включително опазването и 
увеличаването на водните обекти и 
биологичното разнообразие, 
запазването функционалността на 
почвите и повторната употреба на 
хранителни вещества, адаптиране към 
и смекчаване на изменението на 
климата;

Or. en

Изменение 1864
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изграждане на мостове между най-
новите изследователски знания и 
технологии и селскостопанските 
производители, предприятия и 
консултантски услуги.

г) изграждане на мостове между най-
новите изследователски знания, местно 
ноу-хау и технологии и 
селскостопанските производители,
селските общности, предприятия и 
консултантски услуги.

Or. en
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Изменение 1865
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изграждане на мостове между най-
новите изследователски знания и 
технологии и селскостопанските 
производители, предприятия и 
консултантски услуги.

г) изграждане на мостове между най-
новите изследователски знания и 
технологии и селскостопанските 
производители, управители на горски 
стопанства, предприятия и 
консултантски услуги.

Or. en

Изменение 1866
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изграждане на мостове между най-
новите изследователски знания и 
технологии и селскостопанските 
производители, предприятия и 
консултантски услуги.

г) изграждане на мостове между най-
новите изследователски знания и 
технологии и селскостопанските и 
горските производители, управители 
на горски стопанства, предприятия и 
консултантски услуги.

Or. de

Изменение 1867
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изграждане на мостове между най-
новите изследователски знания и 
технологии и селскостопанските 
производители, предприятия и 
консултантски услуги.

г) изграждане на мостове между най-
новите изследователски знания и 
технологии и селскостопанските 
производители, предприятия, НПО и 
консултантски услуги.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1868
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчава разработването на 
пилотни проекти;

Or. en

Изменение 1869
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) подкрепя установяването на 
млади земеделски производители.

Or. en
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Изменение 1870
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост се 
стреми да постигне своите цели чрез:

2. ЕПИ за селскостопанска и горска
производителност и устойчивост се 
стреми да постигне своите цели чрез:

Or. en

Изменение 1871
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост се 
стреми да постигне своите цели чрез:

2. Целите на ЕПИ за производствена и 
икономическа жизнеспособност в 
контекста на устойчивото селско 
стопанство са както следва:

Or. fr

Изменение 1872
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост се 
стреми да постигне своите цели чрез:

2. Целите на ЕПИ за икономическа 
жизнеспособност на стопанствата и 
устойчивост на селското стопанство
се стреми да постигне своите цели чрез:
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Or. fr

Изменение 1873
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаване на добавена стойност чрез 
по-добро свързване на 
изследователската дейност и 
селскостопанската практика, и 
насърчаване на по-ширококообхватно
използване на наличните мерки за 
иновация;

а) създаване на добавена стойност чрез 
по-добро свързване на 
изследователската дейност и 
селскостопанската практика, и 
насърчаване на разработване на 
пилотни проекти и на по-
широкообхватно използване на 
наличните мерки за иновация;

Or. fr

Изменение 1874
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаване на добавена стойност чрез 
по-добро свързване на 
изследователската дейност и 
селскостопанската практика, и 
насърчаване на по-ширококообхватно
използване на наличните мерки за 
иновация;

а) създаване на добавена стойност чрез 
по-добро свързване на 
изследователската дейност и 
селскостопанската практика, и 
насърчаване на разработване на 
пилотни проекти и на по-
широкообхватно използване на 
наличните мерки за иновация;

Or. fr

Изменение 1875
Petri Sarvamaa
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Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаване на добавена стойност чрез 
по-добро свързване на 
изследователската дейност и 
селскостопанската практика, и 
насърчаване на по-ширококообхватно 
използване на наличните мерки за 
иновация;

а) създаване на добавена стойност чрез 
по-добро свързване на 
изследователската дейност и 
селскостопанската практика, и 
насърчаване на по-широкообхватно 
използване на наличните мерки за 
иновация чрез подход на участието 
между заинтересованите страни;

Or. en

Изменение 1876
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Определяне на регулаторните 
пречки, които възпрепятстват 
иновациите и научните изследвания и 
развитието на инвестиции в 
съответствие с принципите за по-
добро законотворчество и разумно 
регулиране, както е посочено в 
Съобщения на Комисията COM(2005) 
97 и COM(2010)543

Or. en

Изменение 1877
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква в а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) определяне на регулаторните 
пречки, които възпрепятстват 
иновациите и научните изследвания и 
развитието на инвестиции в 
съответствие с принципите за по-
добро законотворчество и разумно 
регулиране, както е посочено в 
Съобщения на Комисията COM(2005) 
97 и COM(2010)543

Or. en

Обосновка

Опростяването на настоящото и бъдещото законодателство е признато като 
основен приоритет от Европейската комисия в съобщенията й за по-добро и разумно 
регулиране. Регулаторните и административните пречки са сред пречките за 
научните изследвания и иновациите, пред които е изправена индустрията, по-
специално, когато пуска на пазара резултатите от своята научноизследователска и 
развойна дейност. Определянето и премахването на административните пречки, за 
да се гарантира, че най-новите и най-иновативните продукти са налични на пазара 
във възможно най-кратък срок, ще насърчи инвестициите в НИРД и ще предостави на 
земеделските производители по-добри и по-ефективни селскостопански инструменти.

Изменение 1878
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) определянето на регулаторните 
пречки, които възпрепятстват 
иновациите и инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност в съответствие с 
принципите, определени в Съобщение 
на Комисията COM(2005)97 относно 
„По-добро регулиране за растеж и 
създаване на работни места в 
Европейския съюз“ и Съобщение на 
Комисията COM(2010)543 относно
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„Разумно регулиране в Европейския 
съюз“

Or. es

Изменение 1879
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква в а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) улесняване на координацията на 
научните изследвания и иновациите 
на пазара сред участниците в 
хранителната верига (семена, 
продукти за растителна защита, 
торове, оборудване, ИТ, 
дистрибутори, съхранение, 
намаляване на отпадъците наред с 
другото), за да се увеличи максимално 
селскостопанската 
производителност и за да се 
гарантира ефективно използване на 
ресурсите.

Or. en

Обосновка

Координираните научни изследвания и иновациите между участниците в 
хранителната верига (семена, торове, продукти за растителна защита, оборудване, 
ИТ, дистрибутори, съхранение, оператори за намаляване на отпадъците наред с 
другото) е основна за развитието на добри практики и продукти, за да се подобри 
ефективността и производителността на селското стопанство. Европейското 
партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост 
трябва да интегрира тази координация като един от своите инструменти, за да 
увеличи максимално селскостопанската производителност и за да постигне 
ефективно използване на ресурсите.

Изменение 1880
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne
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Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) улесняване на координацията на 
научните изследвания и иновациите 
на пазара сред участниците в 
хранителната верига (семена, 
продукти за растителна защита, 
торове, оборудване, ИТ, 
дистрибутори, съхранение, 
намаляване на отпадъците наред с 
другото), за да се увеличи максимално 
селскостопанската 
производителност и за да се осигури 
ефективно използване на ресурсите.

Or. en

Изменение 1881
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, като в съответствие с член 
36 подпомага оперативните групи на 
ЕПИ, посочени в член 62, и мрежата за 
ЕПИ, посочена в член 53.

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за селскостопанска и горска
производителност и устойчивост, като в 
съответствие с член 36 подпомага 
оперативните групи на ЕПИ, посочени в 
член 62, и мрежата за ЕПИ, посочена в 
член 53.

Or. en

Изменение 1882
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
като в съответствие с член 36 подпомага 
оперативните групи на ЕПИ, посочени в 
член 62, и мрежата за ЕПИ, посочена в 
член 53.

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за производителността и 
устойчивостта на селското и 
горското стопанство, като в 
съответствие с член 36 подпомага 
оперативните групи на ЕПИ, посочени в 
член 62, и мрежата за ЕПИ, посочена в 
член 53.

Or. fr

Изменение 1883
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, като в съответствие с член 
36 подпомага оперативните групи на 
ЕПИ, посочени в член 62, и мрежата 
за ЕПИ, посочена в член 53.

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, като в съответствие с член 
36 подпомага оперативните групи на 
ЕПИ, посочени в член 62.

Or. en

Изменение 1884
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за селскостопанска 
производителност и устойчивост, като 
в съответствие с член 36 подпомага
оперативните групи на ЕПИ, посочени в 

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за икономическа жизнеспособност на 
стопанствата и устойчивост на 
селското стопанство, като в 
съответствие с член 36 подпомага 
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член 62, и мрежата за ЕПИ, посочена в 
член 53.

оперативните групи на ЕПИ, посочени в 
член 62, и мрежата за ЕПИ, посочена в 
член 53.

Or. fr

Изменение 1885
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за селскостопанска производителност
и устойчивост, като в съответствие с 
член 36 подпомага оперативните групи 
на ЕПИ, посочени в член 62, и мрежата 
за ЕПИ, посочена в член 53.

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за селскостопанска икономическа 
жизнеспособност и устойчивост, като 
в съответствие с член 36 подпомага 
оперативните групи на ЕПИ, посочени в 
член 62, и мрежата за ЕПИ, посочена в 
член 53.

Or. fr

Изменение 1886
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, като в съответствие с член 
36 подпомага оперативните групи на 
ЕПИ, посочени в член 62, и мрежата за 
ЕПИ, посочена в член 53.

3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, като в съответствие с член 
36 подпомага оперативните групи на 
ЕПИ, посочени в член 62, и мрежата за 
ЕПИ, посочена в член 53. Държавите
членки следва да решават до каква 
степен да прилагат ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост в своите програми.

Or. de
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Изменение 1887
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти, сдружения
и мрежи за развитие на селските 
райони и предприятия, които участват в 
селското стопанство и сектора на 
храните. Сформирането на 
оперативни групи следва да се 
определя чрез консенсус между 
заинтересованите страни, които 
представляват широк спектър от 
интереси в областите на развитието 
на селските райони и научните 
изследвания. Оперативните групи 
следва да бъдат създавани от една 
заинтересована страна или от група 
от заинтересовани страни, които 
представляват една група на 
интереси.

Or. en

Изменение 1888
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оперативните групи на ЕПИ 1. Оперативните групи на ЕПИ 
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съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.

съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като отделни
селскостопански производители,
организации на производители, 
партньори от хранителната верига,
изследователи, консултанти и други
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.
Оперативните групи могат да 
функционират в рамките на държава
членка, да имат членове в повече от 
една държава членка и/или в трети 
държави.

Or. en

Изменение 1889
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 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители,
колективни образувания, управители 
на земи и на напояване, изследователи, 
консултанти и предприятия, които 
участват в селското стопанство и 
сектора на храните.

Or. it

Изменение 1890
Мария Габриел
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Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители,
собственици на гори, изследователи, 
консултанти и предприятия, които 
участват в селското стопанство и 
сектора на храните.

Or. en

Изменение 1891
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти, НПО и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.

Or. en

Изменение 1892
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1



AM\909515BG.doc 95/181 PE494.481v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители,
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители
(посредством представителни 
професионални организации)
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.

Or. es

Обосновка

Участието на селскостопанските производители в оперативните групи на ЕПИ 
следва да се извършва посредством техните юридически представители, т.е. 
посредством професионалните организации на селскостопанския сектор.

Изменение 1893
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и хранително-вкусовия 
сектор.

Or. it
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Изменение 1894
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.

1. Оперативните групи на ЕПИ 
съставляват част от ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост. Те се създават от 
заинтересовани страни като 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти и 
предприятия, които участват в селското 
стопанство и сектора на храните.
Държавите членки следва да решават 
каква подкрепа да предоставят за 
оперативните групи в своите 
програми.

Or. de

Изменение 1895
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оперативните групи на ЕПИ 
определят вътрешни процедури, които 
гарантират прозрачност на тяхната 
дейност, и избягват ситуации на 
конфликт на интереси.

2. Оперативните групи на ЕПИ 
определят вътрешни процедури, които 
гарантират прозрачност на тяхната 
дейност, и избягват ситуации на 
конфликт на интереси. Вътрешната 
структура, процедурите и процесите 
на вземане на решения на 
оперативните групи следва да бъдат 
демократични, като всички 
заинтересовани страни следва да
имат пълна възможност да участват 
и да допринасят за вземането на 
решения. Решенията следва да 
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подлежат на процедура за консенсус.

Or. en

Изменение 1896
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) позоваване на 
междудисциплинарни научни 
изследвания и усилия за въвеждане на 
иновации съгласно европейската 
програма за иновации.

Or. en

Обосновка

ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост не трябва да бъде 
групирана изключително в рамките на хранително-вкусовия сектор, но трябва да 
създава мостове и механизми за координация с други сектори, за да осигури 
взаимодействие в рамките на водещата инициатива „Съюз за иновации“. 
Следователно, трябва да се обърне внимание в рамките на всяка оперативна група на 
продължаващите усилия за научни изследвания и иновации в други сектори с 
потенциално значение за селското стопанство.

Изменение 1897
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълняват иновативни действия чрез 
мерки, финансирани чрез програми за 
развитие на селските райони.

б) изпълняват иновативни действия чрез 
мерки, финансирани чрез програми за 
развитие на селските райони
посредством съфинансиране от други 
национални и европейски програми за 
иновации и посредством публично-
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частни партньорства.

Or. en

Изменение 1898
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълняват иновативни действия чрез 
мерки, финансирани чрез програми за 
развитие на селските райони.

б) изпълняват иновативни действия чрез 
мерки, финансирани чрез програми за 
развитие на селските райони и 
посредством публично-частни 
партньорства.

Or. en

Обосновка

Бюджетите на Европейския съюз и в държавите членки понастоящем се свиват. 
Нови механизми за финансиране са повече от всякога необходими, за да се гарантира, 
че водещи научноизследователски и иновационни проекти не са застрашени. В този 
смисъл изпълнението на дейностите на оперативните групи на ЕПИ трябва да бъдат 
финансирани, в допълнение към обикновените програми за развитие на селските 
райони, чрез публично-частни партньорства, за да се осигури амбициозна програма и 
задоволителен резултат.

Изменение 1899
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълняват иновативни действия чрез 
мерки, финансирани чрез програми за 
развитие на селските райони.

б) изпълняват иновативни действия чрез 
мерки, финансирани чрез програми за 
развитие на селските райони и/или 
„Хоризонт 2020“ и други 
научноизследователски програми на 
ЕС, което ще улесни прилагането на 



AM\909515BG.doc 99/181 PE494.481v01-00

BG

(приложните) резултати от 
научните изследвания в практиката 
от страна на земеделските 
производители.

Or. en

Изменение 1900
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оперативните групи разпространяват 
резултатите от своите проекти по-
специално чрез мрежата за ЕПИ.

3. Оперативните групи разпространяват 
резултатите от своите проекти по-
специално чрез ЕМРСР.

Or. en

Изменение 1901
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оперативните групи разпространяват 
резултатите от своите проекти по-
специално чрез мрежата за ЕПИ.

3. Оперативните групи разпространяват 
резултатите от своите проекти по-
специално чрез мрежата за ЕПИ и 
системите за съвети в селското 
стопанство.

Or. en

Обосновка

Работата и дейността на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост 
не може да бъде отделена от системата за съвети в селското стопанство. Тяхната 
взаимна зависимост и свързаност следва да бъде развивана, за да се увеличи в 
максимална степен тяхната полезност и обхват. В този смисъл, системата за 
съвети в селското стопанство следва да се разглежда, заедно с мрежата за ЕПИ, 
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като един от начините, по който оперативните групи следва да разпространяват 
резултатите от техните проекти.

Изменение 1902
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общият размер на помощта от 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони съгласно настоящия 
регламент за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г., нейната 
годишна разбивка и минималната сума, 
която да се насочи в по-слабо развитите 
райони, се определят от Европейския 
парламент и Съвета по предложение на 
Комисията в съответствие с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. и 
Междуинституционалното 
споразумение относно сътрудничество 
по бюджетни въпроси и добро 
финансово управление за същия период.

1. Общият размер на помощта от 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони съгласно настоящия 
регламент за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г., нейната 
годишна разбивка и минималната сума, 
която да се насочи в по-слабо развитите 
райони, включително минималната 
сума за райони, които в периода 
2007—2013 г. са подкрепяни в рамките 
на цел за сближаване, но в които БВП 
на глава от населението е над 75 %
от средния БВП на глава от 
населението за ЕС—27, се определят 
от Европейския парламент и Съвета по 
предложение на Комисията в 
съответствие с многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г. и Междуинституционалното 
споразумение относно сътрудничество 
по бюджетни въпроси и добро 
финансово управление за същия период.

Or. de

Изменение 1903
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общият размер на помощта от 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони съгласно настоящия 
регламент за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г., нейната 
годишна разбивка и минималната сума, 
която да се насочи в по-слабо развитите 
райони, се определят от Европейския 
парламент и Съвета по предложение на 
Комисията в съответствие с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. и 
Междуинституционалното 
споразумение относно сътрудничество 
по бюджетни въпроси и добро 
финансово управление за същия период.

1. Общият размер на помощта от 
Европейския съюз за развитие на 
селските райони съгласно настоящия 
регламент за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г., нейната 
годишна разбивка и минималната сума, 
която да се насочи в по-слабо развитите 
райони и районите, които се ползват 
от преходно подпомагане, се определят 
от Европейския парламент и Съвета по 
предложение на Комисията в 
съответствие с многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г. и Междуинституционалното 
споразумение относно сътрудничество 
по бюджетни въпроси и добро 
финансово управление за същия период.

Or. es

Изменение 1904
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки трябва да 
осигурят най-малко 25 % от общия 
размер на участието на ЕЗФРСР за 
всяка програма за развитие на 
селските райони за мерките, посочени 
в членове 29 и 30.

Or. de

Обосновка

Агроклиматичните мерки и мерките в областта на околната среда са вече успешни 
мерки в програмния период 2007—2013 г. и представляват ключов елемент в 
програмите за развитие на селските райони. Тези мерки са от значение за климата и 
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околната среда и от голямо икономическо значение за стопанствата. Тези програми 
по този начин следват общата цел на реформата на ОСП и следва да продължат да 
бъдат задължителна част от ЕЗФРСР.

Изменение 1905
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията прави годишна разбивка 
по държави членки на сумите по 
параграф 1 чрез актове за изпълнение, 
след като приспадне сумата по 
параграф 2 и като взема предвид 
прехвърлянето на средства, посочено 
в член 14, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) № DP/2012. При изготвянето на 
годишната разбивка Комисията 
отчита:

заличава се

а) обективни критерии, свързани с 
целите, посочени в член 4; и
б) резултати от минали периоди.

Or. pt

Изменение 1906
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията прави годишна разбивка 
по държави членки на сумите по 
параграф 1 чрез актове за изпълнение, 
след като приспадне сумата по параграф 
2 и като взема предвид прехвърлянето 
на средства, посочено в член 14, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 

4. Годишната разбивка по държави
членки на сумите по параграф 1, след 
като се приспадне сумата по параграф 2 
и като се вземе предвид прехвърлянето 
на средства, посочено в член 14, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, следва да се определи в 
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DP/2012. При изготвянето на 
годишната разбивка Комисията 
отчита:

приложение Ia. Сумите по държави
членки отразяват преразпределяне въз 
основа на обективни критерии.

Or. en

Обосновка

The redistribution of EAFRD should not be done by an implementing or delegated act, but 
should be decided upon by the co-legislators. However, prolonging the status quo (with 
adjustments only for the expected new MFF) as is proposed by the rapporteur in his 
amendment for Annex Ia, does not meet the need for a redistribution of the EAFRD. In order 
to facilitate a well-informed decision of Parliament and Council on the redistribution of funds 
under both Pillar I and Pillar II, the Commission should have put forward a proposal for 
redistribution of EAFRD simultaneously with the proposal for redistribution of funds for 
direct payments. Parliament should now ask the Commission to bring forward such a 
proposal retrospectively, based on objective criteria. After the Commission submits this 
proposal, a change in the percentages that some MS have to contribute to the redistribution of 
the funds for direct payments might be necessary, since the amounts that MS receive via 
EAFRD were not taken into account in the proposal for redistribution of the funds for direct 
payments (when seeing the EAFRD in terms of amounts available per agricultural hectares, 
the amounts may well vary among Member States from 30 euros to up to 200 euros per 
hectare).

Изменение 1907
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията прави годишна разбивка 
по държави членки на сумите по 
параграф 1 чрез актове за изпълнение, 
след като приспадне сумата по параграф 
2 и като взема предвид прехвърлянето 
на средства, посочено в член 14, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012. При изготвянето на 
годишната разбивка Комисията отчита:

4. Комисията прави годишна разбивка 
по държави членки на сумите по 
параграф 1 чрез актове за изпълнение, 
след като приспадне сумата по параграф 
2 и като взема предвид прехвърлянето 
на средства, посочено в член 14, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012, е определено в приложение 
Ia. Разбивката на финансирането 
сред държавите членки трябва да се 
основава на обективни критерии. При 
изготвянето на годишната разбивка 
Комисията отчита:
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Or. lv

Изменение 1908
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията прави годишна разбивка 
по държави членки на сумите по 
параграф 1 чрез актове за изпълнение, 
след като приспадне сумата по параграф 
2 и като взема предвид прехвърлянето 
на средства, посочено в член 14, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012. При изготвянето на 
годишната разбивка Комисията отчита:

4. Комисията прави годишна разбивка 
по държави членки на сумите по 
параграф 1 чрез актове за изпълнение, 
след като приспадне сумата по параграф 
2 и като взема предвид прехвърлянето 
на средства, посочено в член 14, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012. При изготвянето на 
годишната разбивка Комисията отчита
резултати от минали периоди:

Or. en

Изменение 1909
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обективни критерии, свързани с 
целите, посочени в член 4; и

заличава се

Or. en

Обосновка

Използването на обективни критерии няма да доведе до справедливо и реалистично 
разпределение на средства. Разнообразието на държавите членки означава, че видът 
на използваните критерии, предоставената тежест и основанието, на което 
критериите се прилагат (т.е. съществуващи или бъдещи нужди) биха могли да имат 
противоположен ефект.
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Изменение 1910
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултати от минали периоди. заличава се

Or. en

Изменение 1911
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултати от минали периоди. заличава се

Or. en

Обосновка

Финансирането на развитието на селските райони се разпределя въз основа на 
обективни критерии, вместо на историческо разпределение.

Изменение 1912
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултати от минали периоди. заличава се

Or. en
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Изменение 1913
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултати от минали периоди. заличава се

Or. en

Изменение 1914
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултати от минали периоди. заличава се

Or. en

Изменение 1915
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултати от минали периоди. б) частично участие с публични 
финансови средства в първоначалния 
базов капитал е възможно.

Or. en

Изменение 1916
Hynek Fajmon
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Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултати от минали периоди. б) резултати от минали периоди, 
включващи разпределението по 
държави членки на бюджетните 
кредити за поети задължения за 
програмния период 2007—2013 г.

Or. en

Изменение 1917
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 
Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултати от минали периоди. б) резултати от минали периоди с 
позоваване на периода 2007—2013 г.

Or. de

Обосновка

Референтната 2013 г. не е подходяща, тъй като характеристиките на държавите 
членки в периода 2007—2013 г. се различават. Поради това средната стойност за 
периода следва да бъде квалифицирана като референтна основа.

Изменение 1918
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) средното годишно равнище на 
обезщетение, което би се изисквало за 
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всяка държава – членка на ЕС през 
периода 1998—2007 г. е използвало 
инструмента за стабилизиране на 
доходите въз основа на развитието на 
показателя за брутните 
селскостопански доходи и участието 
на ЕЗФРСР, еквивалентно на 
максималната степен, предвидена за 
този инструмент съгласно член 65, 
параграф 4.

Or. es

Изменение 1919
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) средното годишно равнище на 
обезщетение, което би се изисквало за 
всяка държава – членка на ЕС през 
периода 1998—2007 г. е използвало 
инструмента за стабилизиране на 
доходите въз основа на развитието на 
показателя за брутните 
селскостопански доходи.

Or. es

Изменение 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Годишната разбивка по държави 
членки на сумите по параграф 1, след 
като се приспадне сумата по 
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параграф 2, е предоставена в 
приложение [XX]. Прехвърлянията, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012 следва 
също така да се вземат предвид.

Or. pt

Изменение 1921
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на разпределяне на 
резервния фонд за изпълнение, посочен 
в член 20, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012], 
наличните целеви приходи, събрани 
съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) № HR/2012 за 
ЕЗФРСР се прибавят към сумите, 
посочени в член 18 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012]. Той се 
разпределя между държавите членки 
пропорционално на дела им в общата 
сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

заличава се

Or. en

Изменение 1922
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на разпределяне на 
резервния фонд за изпълнение, посочен 
в член 20, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012], 

заличава се
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наличните целеви приходи, събрани 
съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) № HR/2012 за 
ЕЗФРСР се прибавят към сумите, 
посочени в член 18 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012]. Той се 
разпределя между държавите членки 
пропорционално на дела им в общата 
сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

Or. ro

Изменение 1923
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на разпределяне на 
резервния фонд за изпълнение, посочен 
в член 20, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012],
наличните целеви приходи, събрани 
съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) № HR/2012 за ЕЗФРСР 
се прибавят към сумите, посочени в 
член 18 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012]. Той се 
разпределя между държавите членки 
пропорционално на дела им в общата 
сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

6. Наличните целеви приходи, събрани 
съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) № HR/2012 за ЕЗФРСР 
се прибавят към сумите, посочени в 
член 18 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012]. Той се 
разпределя между държавите членки 
пропорционално на дела им в общата 
сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

Or. en

Изменение 1924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 6 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. В държави членки, в които 
програмирането за развитие на 
селските райони, се извършва 
посредством редица регионални 
програми, ресурсите на ЕЗФРСР ще 
бъдат разпределени от въпросната 
държава за всяка програма съгласно 
обективни, недискриминационни 
критерии, които включват 
позоваване на критерия, установен 
съгласно точка 4, буква в) от 
настоящия член.

Or. es

Обосновка

Предлага се настоящият член да бъде променен, за да включва средното годишно 
равнище на обезщетение в брутните доходи на стопанствата във всяка държава 
членка като критерий за разпределение на средствата по ЕЗФРСР. Това налага да се 
включи изискването да се посочва дела от средствата от инструмента за 
стабилизиране на доходите в държавите членки, които предпочитат регионални 
програми за развитие на селските райони.

Изменение 1925
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В решението за приемане на програма 
за развитие на селските райони се 
определя максималното участие на 
ЕЗФРСР за всяка програма. При 
необходимост в решението ясно се 
посочват отпуснатите суми, 
разпределени на по-слабо развитите 
райони.

1. В решението за приемане на програма 
за развитие на селските райони се 
определя максималното участие на 
ЕЗФРСР за всяка програма. При 
необходимост в решението ясно се 
посочват отпуснатите суми, 
разпределени на по-слабо развитите 
райони и районите, които се ползват 
от преходно подпомагане.

Or. es
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Изменение 1926
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на ЕЗФРСР се 
изчислява въз основа на размера на 
допустимия публичен разход.

2. За всяка приоритетна ос в 
решението на Комисията се посочва 
дали ставката на съфинансиране за 
приоритетната ос ще се прилага към:
а) общите допустими разходи, 
включително публичните и частните 
разходи;
б) допустимите публични разходи.

Or. fr

Изменение 1927
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на ЕЗФРСР се изчислява 
въз основа на размера на допустимия 
публичен разход.

2. Участието на ЕЗФРСР се изчислява 
въз основа на размера на допустимия 
публичен и частен разход и на 
стойността на участието от 
доброволческия сектор.

Or. fr

Изменение 1928
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на ЕЗФРСР се изчислява 
въз основа на размера на допустимия 
публичен разход.

2. Участието на ЕЗФРСР се изчислява 
въз основа на размера на допустимия 
публичен разход и въз основа на 
общите разходи, включително 
публичните и частните разходи.

Or. fr

Изменение 1929
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на ЕЗФРСР се изчислява 
въз основа на размера на допустимия 
публичен разход.

2. Участието на ЕЗФРСР се изчислява 
въз основа на размера на допустимия 
публичен разход или въз основа на 
общите допустими разходи, 
включително публичните и частните 
разходи.

Or. de

Изменение 1930
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В програмите за развитие на 
селските райони се определя единно 
процентно участие на ЕЗФРСР, 
приложимо за всички мерки. По 
целесъобразност се определя отделен 
размер на участие на ЕЗФРСР за по-
слабо развитите райони и за отдалечени 
райони и по-малките острови в Егейско 

Ставката на съфинансиране за 
приоритетна ос може да се променя. 
По целесъобразност се определя 
отделен размер на участие на ЕЗФРСР 
за по-слабо развитите райони и за 
отдалечени райони и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (ЕИО) № 2019/93. 
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море по смисъла на Регламент (ЕИО) № 
2019/93. Максималното процентно 
участие на ЕЗФРСР е:

Максималното процентно участие на 
ЕЗФРСР е:

Or. fr

Изменение 1931
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В програмите за развитие на селските 
райони се определя единно процентно 
участие на ЕЗФРСР, приложимо за 
всички мерки. По целесъобразност се 
определя отделен размер на участие на 
ЕЗФРСР за по-слабо развитите райони и 
за отдалечени райони и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (ЕИО) № 2019/93. 
Максималното процентно участие на 
ЕЗФРСР е:

В програмите за развитие на селските 
райони се определят размери на
участието на ЕЗФРСР, приложими за 
всички мерки. По целесъобразност се 
определя отделен размер на участие на 
ЕЗФРСР за по-слабо развитите райони и 
за отдалечени райони и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (ЕИО) № 2019/93. 
Максималното процентно участие на 
ЕЗФРСР е:

Or. pl

Обосновка

Srodki współfinansowania krajowego mogą pochodzić zarówno z budżetu państwa jak i 
budżetu samorządów lokalnych, także w przypadku gdy samorządy te są beneficjentami 
pomocy. Przesądzenie z góry i na stałe oraz jednolicie poziomu współfinansowania z 
EFRROW dla wszystkich działań ogranicza elastyczność i możliwość reagowania na 
zachodzące zmiany w sytuacji budżetowej państwa, samorządów regionalnych i lokalnych. 
Obecnie, w związku z kryzysem, mamy do czynienia z licznymi zmianami programów różnych 
państw polegającymi na tym, że początkowo wysoki stopień współfinansowania przez nie 
realizowanych operacji musi zostać zmniejszony. Modyfikacji tych dokonuje się w zależności 
od rodzaju i wagi działania, stopnia zakontraktowania środków (obniżenie 
współfinansowania oznacza spadek łącznych środków na to działanie i nie jest możliwe, gdy 
podjęto już przeważającą część zobowiązań).Jednolity poziom współfinansowania dla całego 
programu oznacza, że jeśli państwo chcąc powiększyć środki na realizację działania planuje 
wkład krajowy w jego realizację na poziomie np. 50 % (a ma możliwość ograniczyć go do 
zaledwie 25 %), to poziom współfinansowania innego działania , gdzie beneficjentem jest 
samorząd lokalny i jego środki własne stanowią współfinansowanie krajowe także musi 
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wynosić 50 % (nie może zostać określony na dopuszczalnym poziomie 25 %).Mimo, że 
proponowany system stanowi uproszczenie dla prowadzenia rozliczeń (ułatwia pracę 
administracji kraju i UE) to jest bardzo niekorzystny dla możliwości dostosowania programu 
do bieżącej i przyszłej sytuacji danego kraju.

Изменение 1932
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В програмите за развитие на селските 
райони се определя единно процентно 
участие на ЕЗФРСР, приложимо за 
всички мерки. По целесъобразност се 
определя отделен размер на участие на 
ЕЗФРСР за по-слабо развитите райони и 
за отдалечени райони и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (ЕИО) № 2019/93. 
Максималното процентно участие на 
ЕЗФРСР е:

В програмите за развитие на селските 
райони се определя веднъж, преди 
началото на програмния период,
единно процентно участие на ЕЗФРСР, 
приложимо за всички мерки. По 
целесъобразност се определя отделен 
размер на участие на ЕЗФРСР за по-
слабо развитите райони и за отдалечени 
райони и по-малките острови в Егейско 
море по смисъла на Регламент (ЕИО) № 
2019/93. Максималното процентно 
участие на ЕЗФРСР е:

Or. de

Обосновка

Държавите членки следва да бъдат насърчавани да спазват своите задължения по 
време на програмния период.

Изменение 1933
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 85 % от допустимия публичен разход 
в по-слабо развитите райони, 
отдалечените райони и по-малките 

a) 85 % от допустимия публичен разход 
в по-слабо развитите райони, районите, 
които се ползват от преходно 
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острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (EИО) № 2019/93;

подпомагане, отдалечените райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. pl

Обосновка

Подкрепата от ЕЗФРСР следва също така да обхваща райони, в които БВП е над 
75 % от средния за ЕС, тъй като внезапно ограничената подкрепа може лесно да 
заличи положителното въздействие, постигнато благодарение на финансирането 
през предходните години.

Изменение 1934
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 85 % от допустимия публичен разход 
в по-слабо развитите райони, 
отдалечените райони и по-малките
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 85 % от допустимия публичен разход 
в по-слабо развитите райони, районите 
в етап на излизане от целта за 
сближаване, отдалечените райони и по-
малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. en

Изменение 1935
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) 75 % от допустимия публичен 
разход за всички региони с БВП на 
глава от населението за периода 2007-
2013 по-малък от 75 % от средната 
стойност на ЕС-25 за референтния 
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период, но с БВП на глава от 
населението над 75 % от средния 
БВП за ЕС-27;

Or. bg

Изменение 1936
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) 75 % от допустимите разходи в 
преходните региони;

Or. fr

Изменение 1937
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) 60 % от допустимия публичен 
разход за региони в преход, различни 
от посочените по-горе;

Or. bg

Изменение 1938
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 50 % от допустимия публичен б) 75 % за районите в преход.
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разход в другите райони.

Or. es

Обосновка

В съответствие със ставките на съфинансиране, приложими за структурните 
фондове, и с оглед на факта, че фондовете са обхванати от същата обща 
стратегическа рамка, се предлага участието на EAFRD за районите в преход да се 
увеличи на 75 %.

Изменение 1939
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 50 % от допустимия публичен 
разход в другите райони.

б) 75 % за районите в преход.

Or. es

Обосновка

Не изглежда уместно в настоящата икономическа обстановка да се увеличава 
финансовото усилие за райони, които излизат от целта за сближаване, чийто дял на 
съфинансиране на ЕЗФРСР би бил намален от 75 % на 50 %.

Изменение 1940
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 50 % от допустимия публичен разход 
в другите райони.

б) 55 % от допустимия публичен разход 
в другите райони.

Or. fr
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Изменение 1941
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 50 % от допустимия публичен разход 
в другите райони.

б) 55 % от допустимия публичен разход 
в другите райони.

Or. fr

Изменение 1942
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква б) – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- в) 75 % за всички райони, в които за 
периода 2007—2013 г. БВП на глава от 
населението е бил по-нисък от 75 %
от средната стойност за ЕС-25 за 
съответния референтен период, но в 
които БВП на глава от населението е 
по-висок от 75 % от средната 
стойност за ЕС-27.

Or. en

Изменение 1943
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) 75 % за районите в преход, които 
не са допустими съгласно буква а).
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Or. de

Изменение 1944
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Максималният процент на участие 
следва да бъде 100 % за 
многонационални проекти за 
сътрудничество, подкрепяни от 
местни групи за действие.

Or. fr

Изменение 1945
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 

а) 75 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
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по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. bg

Изменение 1946
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28, 29, 30, 31, 32 и 36, за местното 
развитие в рамките на LEADER, 
посочено в член 28 от Регламент (ЕС) № 
[CSF/2012], и за дейности съгласно член 
20, параграф 1, буква а), точка i). То 
може да се увеличи до 90 % за 
програмите на по-слабо развитите 
райони, които се ползват от преходно 
подпомагане и отдалечени райони и по-
малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се включат агроекологични и климатични мерки, биологично 
земеделие, помощ за райони със специфични природни ограничения и помощ в рамките 
на мрежата „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите, с оглед на тяхното 
значение за обвързването с околната среда на ОСП. Това също така в съответствие с 
25-те %, предложени в съображение 28.

Изменение 1947
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28, 29, 30, 31, 32 и 36, за местното 
развитие в рамките на LEADER, 
посочено в член 28 от Регламент (ЕС) № 
[CSF/2012], и за дейности съгласно член 
20, параграф 1, буква а), точка i). То 
може да се увеличи до 90 % за 
програмите на по-слабо развитите 
райони, които се ползват от преходно 
подпомагане и отдалечени райони и по-
малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. es

Обосновка

Други мерки следва да бъдат включени от особено значение за постигане на целта, 
изразен в съображение 28 за разпределяне на най-малко 25 % от ЕЗФРСР за тези 
мерки.

Изменение 1948
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28, 29 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. en
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Обосновка

Тази мярка следва да се нареди наравно с мерките, предложени за по-висока ставка.

Изменение 1949
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28, 36 и 40, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. es

Обосновка

В съответствие със съдържанието на Изменение DR 8a, предлага се този член да 
бъде променен, за да се определи максимално процентно участие на ЕЗФРСР в 
мярката за стабилизиране на доходите.

Изменение 1950
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 16, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
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буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. en

Обосновка

Консултантските услуги в областта на селското стопанство ще бъдат едни от най-
важните инструменти в следващия програмен период, за да се улеснят иновациите и 
подобряването в областта на селскостопанската производителност и 
устойчивостта.

Изменение 1951
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012],
дейности, които допринасят за 
целите в областта на околната среда
и ограничаването последиците и 
адаптирането към изменението на 
климата и, и за дейности съгласно член 
20, параграф 1, буква а), точка i). То 
може да се увеличи до 90 % за 
програмите на по-слабо развитите 
райони, отдалечени райони и по-
малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. en

Обосновка

Да се разшири обхвата на разпоредбата, за да се позволи по-висока ставка на 
съфинансиране за дейности относно устойчиво управление на природните ресурси и 
дейности, свързани с климата. По-голямото съфинансиране ще насърчи отпускането 
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на помощ за дейности, насочени към целите на агроекологията, опазването на 
околната среда в горите и смекчаването на последиците от изменението на климата.

Изменение 1952
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i) и за дейности, 
получаващи помощ посредством 
тематични подпрограми. То може да 
се увеличи до 90 % за програмите на по-
слабо развитите райони, отдалечени 
райони и по-малките острови в Егейско 
море по смисъла на Регламент (EИО) 
№ 2019/93;

Or. en

Изменение 1953
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, районите, които се 
ползват от преходно подпомагане, 
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смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93; отдалечените райони и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. pl

Обосновка

Подкрепата от ЕЗФРСР следва също така да обхваща райони, в които БВП е над 
75 % от средния за ЕС, тъй като внезапно ограничената подкрепа може лесно да 
заличи положителното въздействие, постигнато благодарение на финансирането 
през предходните години.

Изменение 1954
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони в етап на излизане 
от целта за сближаване,
отдалечените райони и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. en

Изменение 1955
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, както за местното развитие 
в рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012],
така и за дейности съгласно член 20, 
параграф 1, буква а), точка i). То може 
да се увеличи до 90 % за програмите на 
по-слабо развитите райони, отдалечени 
райони и по-малките острови в Егейско 
море по смисъла на Регламент (EИО) № 
2019/93;

Or. fr

Изменение 1956
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) 75 % за изпълнението на 
определените приоритетни цели на 
ЕС: мерки в рамките на мрежата 
„Натура 2000“, Рамковата директива 
за водите и стратегията на ЕС в 
областта на биологичното 
разнообразие. Това следва да се 
прилага еднакво по отношение на 
мерките, свързани с районите, 
инвестициите и другата подкрепа;

Or. de

Изменение 1957
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква a а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) 75 % за мерките, обхванати с 
членове 29 до 31.

Or. fr

Изменение 1958
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) 75 % за мерките, обхванати с 
членове 29 до 31.

Or. fr

Изменение 1959
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) 60 % за мерките за агроекология и 
климат, посочени в член 29, 60 % за 
мерките за биологично земеделие, 
посочени в член 30, 60 % за 
плащанията по „Натура 2000“ и 
Рамковата директива за водите, 
посочени в член 31, и 60 % за 
плащанията за хуманно отношение 
към животните, посочени в член 34.

Or. en
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Изменение 1960
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) 60 % за мерките за агроекология и 
климат, посочени в член 29. То може 
да се увеличи до 90 % за програмите 
на по-слабо развитите райони, 
отдалечените райони и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. en

Изменение 1961
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) 60 % за мерките за агроекология и 
климат, посочени в член 29. То може 
да се увеличи до 90 % за програмите 
на по-слабо развитите райони, 
отдалечените райони и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. pt

Изменение 1962
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а б) (нова)



PE494.481v01-00 130/181 AM\909515BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) 75 % за мерките, обхванати с 
членове 37 до 40.

Or. fr

Изменение 1963
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 100 % за дейности, получаващи 
финансиране по член 66.

заличава се

Or. bg

Изменение 1964
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 100 % за дейности, получаващи 
финансиране по член 66.

б) 50 % за дейности, получаващи 
финансиране по член 66.

Or. de

Изменение 1965
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 100 % за дейности, получаващи 
финансиране по член 66.

б) 100 % за дейности, получаващи 
финансиране по членове 66 и 38.

Or. pt

Изменение 1966
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 100 % за дейности, получаващи 
финансиране по член 66.

б) 100 % за дейности, получаващи 
финансиране по членове 66 и 38.

Or. pt

Изменение 1967
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Средствата, прехвърлени на 
ЕЗФРСР в изпълнение на член 14 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, следва да 
са предмет на единното процентно 
участие на ЕЗФРСР, посочено в 
параграф 3.

Or. de

Обосновка

Чрез съгласуваност, средствата, прехвърлени в ЕЗФРСР като част от гъвкавостта, 
следва да отговарят на същото процентно участие като други мерки в ЕЗФРСР. Това 
предложение е против принципа на субсидиарност на държавите членки.
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Изменение 1968
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Средствата, прехвърлени на 
ЕЗФРСР в изпълнение на член 14 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, следва да 
бъдат съфинансирани в 
съответствие с общите ставки на 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 1969
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Средствата, прехвърлени на 
ЕЗФРСР в изпълнение на член 14 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, следва да 
бъдат съфинансирани в 
съответствие с общите ставки на 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 1970
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Максималният размер на участие 
на ЕЗФРСР следва да се повиши до 
100 % за транснационални проекти за 
сътрудничество, управлявани от 
местни групи за действие в рамките 
на LEADER.

Or. fr

Изменение 1971
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-малко 5 % от общия размер на 
участието на ЕЗФРСР за програмата 
за развитие на селските райони е 
запазен за „LEADER“.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не следва да има задължително обособяване на средствата за Leader.

Изменение 1972
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-малко 5 % от общия размер на 
участието на ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони е запазен 
за Leader.

5. Най-малко 25 % от общия размер на 
участието на ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони е запазен 
за мерки по Приоритет 6, като за 
Leader трябва да се отделят най-
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малко 5 % от общия размер на 
приноса на ЕЗФРСР.

Or. de

Изменение 1973
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-малко 5 % от общия размер на 
участието на ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони е запазен 
за Leader.

5. Най-малко 10 % от общия размер на 
участието на ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони е запазен 
за Leader.

Or. de

Изменение 1974
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30 % от средствата, 
запазени за LEADER, следва да бъдат 
предназначени за проекти, които 
допринасят за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата, включително насърчаване 
на използването на възобновяеми 
енергии.

Or. en

Изменение 1975
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Най-малко 50 % от общия размер 
на участието на ЕЗФРСР за 
програмата за развитие на селските 
райони е запазен за смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него и 
устойчивото управление на земите 
чрез мерки в рамките на приоритети 
4 и 5.
Равнището, постигнато в тази 
област през програмния период 2007—
2013 г. като цяло следва да бъде 
поддържано.

Or. en

Обосновка

Агроекологичните схеми са доказали своята стойност и остават най-добрият 
механизъм за предоставянето на екологични резултати, по-специално в контекста на 
задължението за съфинансиране, и следователно следва да бъдат укрепени.

Изменение 1976
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Поне 35 % от общия принос от 
ЕЗФРСР за програмата за развитие 
на селските райони се заделя за 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и 
адаптирането към него, както и за 
устойчивото управление на земите, 
чрез агроекологични и климатични 
мерки, биологично земеделие и 
плащанията, свързани с Натура 2000 
и Рамковата директива за водите, 
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плащания за площи с природни или 
други специфични ограничения, 
инвестиции за подобряване на 
устойчивостта и екологичната 
стойност на горските екосистеми, 
услуги, свързани с горската околна 
среда и климата, както и опазването 
на горите. Освен това държавите 
членки поддържат като минимум 
нивото на полаганите усилия в тази 
област от програмния период 2007—
2013 г.

Or. en

Изменение 1977
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Най-малко 35 % от общия принос 
от ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони следва 
да бъдат похарчени за смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него и 
устойчивото управление на земите, 
чрез агроекологични и климатични 
мерки, биологично земеделие, 
селскостопанско производство с 
висока природна стойност, плащания, 
свързани с „Натура 2000“ и Рамкова 
директива за водите, инвестиции за 
подобряване на устойчивостта и 
екологичната стойност на горските 
екосистеми, услуги, свързани с горския 
климат и опазването на горите.

Or. en



AM\909515BG.doc 137/181 PE494.481v01-00

BG

Изменение 1978
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Най-малко 30 % от общия принос 
от ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони се 
заделят за мерките, посочени в 
членове 29, 30, 31 и 32.

Or. fr

Изменение 1979
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Най-малко 25 % от общия принос 
от ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони следва 
да бъдат запазени за смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него и 
управлението на земите, чрез 
агроклиматични мерки и мерки в 
областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за 
площи, с природни или други 
специфични ограничения.

Or. en

Изменение 1980
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Най-малко 25 % от общия принос 
от ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони се 
заделя за мерки съобразно членове 29, 
30, 31 и 32.

Or. en

Изменение 1981
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Най-малко 5 % от общия принос 
от ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони се 
заделя за мерки за млади 
селскостопански производители. 
Подкрепа може да бъде отпусната на 
равнища, които надхвърлят тази 
ставка, при условие, че държавите 
членки уведомят Комисията.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да поддържат своето равнище на участие от бюджета на 
ЕЗФРСР в програмата за млади селскостопански производители, което представлява 
най-малко 5 % от общия съфинансиран бюджет в програмата за развитие на 
селските райони. Като се има предвид кризата, свързана с възрастта в сектора на 
европейското селско стопанство, която е там, от решаващо значение е държавите 
членки да разгледат този структурен въпрос като приоритет и да подобрят 
равнището на усилието, извършено през последния програмен период, с оглед на новия 
програмен период.

Изменение 1982
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
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Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Най-малко 5 % от общия 
съфинансиран бюджет за програмата 
за развитие на селските райони се 
заделя за мерки за млади 
селскостопански производители.

Or. en

Обосновка

Поради кризата, свързана с възрастта в сектора на европейското селско стопанство, 
важно е държавите членки да подобрят равнището на усилията за млади 
селскостопански производители през новия програмен период.

Изменение 1983
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Най-малко 3 % от общия принос 
от ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони се 
заделя за дейности и програми 
съгласно член 34, относно хуманното 
отношение към животните.

Or. en

Изменение 1984
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разход, съфинансиран от ЕЗФРСР, 
не може да бъде съфинансиран с 
участие на структурните фондове, 
Кохезионния фонд или друг финансов 
инструмент на Европейския съюз.

заличава се

Or. en

Изменение 1985
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разход, съфинансиран от ЕЗФРСР, 
не може да бъде съфинансиран с 
участие на структурните фондове, 
Кохезионния фонд или друг финансов 
инструмент на Европейския съюз.

заличава се

Or. de

Изменение 1986
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Националните вноски за 
допустимите публични разходи могат 
да се заменят и/или допълнят от 
частни вноски. Това не следва да се 
прилага по отношение на мерките 
съгласно членове 16, 29, 30, 31, 32, 33, 
35 и 36, глава IV от дял III, дял IV или 
членове 61, 62 и 63.
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Or. de

Обосновка

Мерките, които се отнасят до образованието и знанията, изграждането на мрежа, 
иновациите и изпълненията в областта на селското стопанство, които имат 
специфично въздействие върху околната среда и климата, следва да бъдат 
обществена грижа, а не да бъдат изложени на влиянието на частното финансиране.

Изменение 1987
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите членки могат, по свое 
желание, да решат да заменят 
националните вноски с допустимия 
публичен разход с частни вноски.

Or. pt

Изменение 1988
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Публичният разход за помощ на 
предприятия съответства на 
ограниченията за помощи, определени 
относно държавната помощ, освен 
ако в настоящия регламент се 
предвижда друго.

7. Разход, съфинансиран от ЕЗФРСР, 
не може да бъде съфинансиран с 
участие на структурните фондове, 
Кохезионния фонд или друг финансов 
инструмент на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 1989
Diane Dodds, James Nicholson
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Предложение за регламент
Член 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 66 заличава се
Финансиране на дейности със 
значителен принос за иновации
Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР 
в прилагане на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, са 
запазени за дейности, които имат 
значителен принос за иновации, 
свързани със селскостопанската 
производителност и устойчивост, 
включително смекчаване на 
последиците от и адаптиране към 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 1990
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 66 заличава се
Финансиране на дейности със 
значителен принос за иновации
Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР 
в прилагане на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, са 
запазени за дейности, които имат 
значителен принос за иновации, 
свързани със селскостопанската 
производителност и устойчивост, 
включително смекчаване на 
последиците от и адаптиране към 
изменението на климата.
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Or. bg

Изменение 1991
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 66 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране на дейности със 
значителен принос за иновации

Финансиране на дейности със 
значителен принос за иновации, 
разкриване на работни места и смяна 
на поколенията.

Or. es

Изменение 1992
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 66 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране на дейности със 
значителен принос за иновации

Финансиране на дейности със 
значителен принос за иновации и 
разкриване на работни места.

Or. es

Обосновка

Следва да е възможно да се използват средства, които произтичат от въвеждането 
на горна граница не само за иновативни проекти, но също така за дейности, свързани 
с разкриването на работни места и смяната на поколенията, в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“.

Изменение 1993
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР 
в прилагане на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, са 
запазени за дейности, които имат 
значителен принос за иновации, 
свързани със селскостопанската 
производителност и устойчивост, 
включително смекчаване на 
последиците от и адаптиране към 
изменението на климата.

заличава се

Or. it

Изменение 1994
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 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР 
в прилагане на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, са 
запазени за дейности, които имат 
значителен принос за иновации, 
свързани със селскостопанската 
производителност и устойчивост, 
включително смекчаване на 
последиците от и адаптиране към 
изменението на климата.

заличава се

Or. it

Изменение 1995
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в 
прилагане на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, са запазени
за дейности, които имат значителен 
принос за иновации, свързани със 
селскостопанската 
производителност и устойчивост, 
включително смекчаване на 
последиците от и адаптиране към 
изменението на климата.

Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в 
прилагане на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, се 
използват за дейности в съответствие 
със стратегията, приета от 
държавата членка, като се взема 
предвид разкриването на работни 
места.

Or. es

Обосновка

Позоваването на използването на средства, получени от въвеждането на горна 
граница, се изменя, тъй като впечатлението е, че държавата членка е отговорна за 
решението за какво е използвана тази сума.

Изменение 1996
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в 
прилагане на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, са запазени
за дейности, които имат значителен 
принос за иновации, свързани със 
селскостопанската 
производителност и устойчивост, 
включително смекчаване на 
последиците от и адаптиране към 
изменението на климата.

Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в 
прилагане на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, се 
използват за дейности в съответствие 
със стратегията, приета от 
държавата членка.

Or. es
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Обосновка

Позоваването на използването на средства, получени от въвеждането на горна 
граница, се изменя, тъй като впечатлението е, че държавата членка е отговорна за 
решението за какво е използвана тази сума.

Изменение 1997
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в 
прилагане на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, са запазени 
за дейности, които имат значителен 
принос за иновации, свързани със 
селскостопанската производителност и 
устойчивост, включително смекчаване 
на последиците от и адаптиране към 
изменението на климата.

Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в 
прилагане на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, са запазени 
за дейности, които имат значителен 
принос за иновации, свързани със 
селскостопанската производителност и 
устойчивост, включително смекчаване 
на последиците от и адаптиране към 
изменението на климата, и за дейности, 
които допринасят за разкриване на 
работни места в селските райони или 
във включването на млади хора в 
сектора.

Or. es

Обосновка

Освен за използването на иновации, средствата, получени от въвеждането на горна 
граница, следва да насърчават работни места и смяна на поколенията в 
съответствие със стратегията „Европа 2020“.

Изменение 1998
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в 
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изпълнение на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, са запазени 
за дейности, които имат значителен 
принос за иновации, свързани със 
селскостопанската производителност и 
устойчивост, включително смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата и/или адаптиране към него.

изпълнение на член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, са запазени 
за дейности, които имат значителен 
принос за иновации, свързани със 
селскостопанската производителност и 
устойчивост, включително смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата и/или адаптиране към него.
Иновационните мерки също така 
следва да допринесат за подобряване 
на екологичната устойчивост на 
земеделското производство и 
хранителната верига и в никакъв 
случай да не вредят на екологичните 
цели на ОСП или на постигането на 
екологичните резултати от други 
мерки.

Or. en

Изменение 1999
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите са допустими за финансиране 
от ЕЗФРСР само когато са направени за 
дейности, одобрени от управляващия 
орган на съответната програма, или за 
дейности, за които той отговаря, 
съобразно критериите за подбор, 
определени в член 49.

Разходите са допустими за финансиране 
от ЕЗФРСР само когато са направени за 
дейности, одобрени от управляващия 
орган на съответната програма, или за 
дейности, за които той отговаря, 
съобразно критериите за подбор, 
определени в член 49, освен за 
предложения, представени през 
преходния период между двете 
програми, за да се избегне междинен 
период, който има вероятност да 
попречи на инвестициите.

Or. pt
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Изменение 2000
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 67 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Плащанията от бенефициери се 
подкрепят с фактури и документи, които 
доказват извършването на плащане. 
Когато това не е възможно, плащанията 
се подкрепят с документи с 
еквивалентна доказателствена стойност, 
с изключение на формите на 
подпомагане по член 57, параграф 1, 
букви б) в) и г) от Регламент (ЕС) 
[CSF/2012].

4. С изключение на формите на 
подпомагане по член 57, параграф 1, 
букви б) в) и г) от Регламент (ЕС) 
[CSF/2012], плащанията от 
бенефициери се подкрепят с фактури и 
документи, които доказват 
извършването на плащане. Когато това 
не е възможно, плащанията се 
подкрепят с документи с еквивалентна 
доказателствена стойност.

Or. it

Изменение 2001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Независимо от член 59, параграф 
3, буква а) от Регламент (ЕС) № 
[CSF/2012], участието от ЕЗФРСР 
може да се направи под форма, 
различна от невъзстановяема 
(безвъзмездна) пряка помощ. 
Разпоредбите за изпълнение ще бъдат 
решавани в съответствие с 
процедурата.

Or. es
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Обосновка

En el ámbito común a todas las medidas de ayuda a operaciones de inversión, nose incorpora 
la posibilidad de bonificación de los préstamos correspondientes.Esta opción, que 
habitualmente se incluye en el reglamento de disposiciones deaplicación, se ha utilizado en 
los últimos periodos de programación de lasmedidas de modernización de explotaciones 
agrarias y las de primera instalaciónde jóvenes agricultores (en este caso, se incorpora 
incluso un incremento de laintensidad de ayuda).Además, en el contexto de crisis actual, 
también las industrias agroalimentariassufren la falta de financiación para sus inversiones. 
Sería importante que seconsiderara la posibilidad de la bonificación de intereses también 
para larealización de las inversiones de mejora en la transformación de los 
productosagroalimentarios.

Изменение 2002
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Независимо от член 59, параграф 
3, буква а) от Регламент (ЕС) № 
[CSF/2012], лихвата, плащана 
относно заеми, свързани с инвестиции 
във физически активи, следва да е 
допустима за подкрепа от ЕЗФРСР, 
при условие че максималният 
процент за помощ не е надвишен.

Or. es

Изменение 2003
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Предложение за регламент
Член 68 – точка 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) невъзстановим ДДС, когато 
наистина и окончателно е поет от 
крайните бенефициери.
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Or. it

Изменение 2004
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Непарични вноски под формата на 
предоставяне на труд, стоки, услуги, 
земя и недвижима собственост, за
които не е извършено плащане, 
подкрепено с фактури или документи 
с еквивалентна доказателствена 
стойност, могат да бъдат допустими 
за подпомагане, ако са изпълнени 
условията на член 59 от Регламент 
(ЕС) № [CSF/2012].

3. Работата, извършена на база време 
и материали като част от мерките
за развитие на селските райони от 
крайните бенефициери, които 
използват работната ръка, 
материалите и оборудването, които 
стопанството трябва да предаде, 
следва да е допустима за участие на 
ЕЗФРСР; в такива случаи, сумата на 
допустимия разход за участие на 
ЕЗФРСР следва да се изчислява на 
базата на ценова листа за различните 
извършени работи.

Or. it

Изменение 2005
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всички мерки за развитие на селските 
райони, които те възнамеряват да 
прилагат, са доказуеми и позволяват 
извършване на контрол. За тази цел 
управляващият орган и 
разплащателната агенция на всяка 
програма за развитие на селските 
райони дават предварителна оценка 

1. Държавите членки гарантират, че 
всички мерки за развитие на селските 
райони, които те възнамеряват да 
прилагат, са доказуеми и позволяват 
извършване на контрол.
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на възможността за доказуемост и 
контролиране на мерките, които ще 
бъдат включени в програмата за 
развитие на селските райони. 
Управляващият орган и 
разплащателната агенция също така 
извършват оценка на възможността 
за доказуемост и контролиране на 
мерките по време на изпълнението на 
програмата за развитие на селските 
райони. В предварителната оценка и 
оценката по време на периода на 
изпълнение се вземат предвид 
резултатите от контрола през 
предходния и текущия програмен 
период. Ако в оценката бъде 
заключено, че не са спазени 
изискванията за доказуемост и 
възможност за контролиране, 
въпросните мерки се коригират по 
съответния начин.

Or. it

Изменение 2006
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всички мерки за развитие на селските 
райони, които те възнамеряват да 
прилагат, са доказуеми и позволяват 
извършване на контрол. За тази цел 
управляващият орган и разплащателната 
агенция на всяка програма за развитие 
на селските райони дават предварителна 
оценка на възможността за доказуемост 
и контролиране на мерките, които ще 
бъдат включени в програмата за 
развитие на селските райони. 
Управляващият орган и 
разплащателната агенция също така 

1. Държавите членки гарантират, като 
използват подходящи мерки за 
разкриването на положението във 
връзка с доходите и разходите на 
всички получатели на подкрепа от 
ЕЗФРСР, че всички мерки за развитие 
на селските райони, които те 
възнамеряват да прилагат, са доказуеми 
и позволяват извършване на контрол. За 
тази цел управляващият орган и 
разплащателната агенция на всяка 
програма за развитие на селските 
райони дават предварителна оценка на 
възможността за доказуемост и 
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извършват оценка на възможността за 
доказуемост и контролиране на мерките 
по време на изпълнението на 
програмата за развитие на селските 
райони. В предварителната оценка и 
оценката по време на периода на 
изпълнение се вземат предвид 
резултатите от контрола през 
предходния и текущия програмен 
период. Ако в оценката бъде заключено, 
че не са спазени изискванията за 
доказуемост и възможност за 
контролиране, въпросните мерки се 
коригират по съответния начин.

контролиране на мерките, които ще 
бъдат включени в програмата за 
развитие на селските райони. 
Управляващият орган и 
разплащателната агенция също така 
извършват оценка на възможността за 
доказуемост и контролиране на мерките 
по време на изпълнението на 
програмата за развитие на селските 
райони. В предварителната оценка и 
оценката по време на периода на 
изпълнение се вземат предвид 
резултатите от контрола през 
предходния и текущия програмен 
период. Ако в оценката бъде заключено, 
че не са спазени изискванията за 
доказуемост и възможност за 
контролиране, въпросните мерки се 
коригират по съответния начин.

Or. de

Изменение 2007
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират 
ясно разграничение между 
операциите по контрола и 
заплащането, за да се предотврати 
дублирането на функциите за 
контрола и заплащането в рамките 
на същата процедура. 

Or. pt

Изменение 2008
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Бенефициерите на операции, 
независимо от член 42, параграф 2, 
могат да поискат авансово плащане 
до 50 % от стойността на 
инвестициите или публичната 
помощ от компетентните 
разплащателни агенции, ако тази 
възможност е включена в програмата 
за развитие на селските райони.

Or. en

Обосновка

Последица от изменение 34.

Изменение 2009
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
посочат за оперативна програма 
управляващ орган, който също така 
ще действа като сертифициращ 
орган.

Or. fr

Изменение 2010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, на всяко тримесечие;

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително
информация за показателите за
резултатите и финансовите 
показатели;

Or. de

Обосновка

Доклад на всяко тримесечие води до огромно увеличение на администрацията, която 
не е съгласна с всички усилия за опростяване.

Изменение 2011
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, на всяко тримесечие;

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително
информация относно показателите 
за резултатите и финансовите 
показатели годишно;

Or. en

Изменение 2012
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, на всяко тримесечие;

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, годишно;

Or. it

Изменение 2013
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, на всяко тримесечие;

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, годишно;

Or. es

Обосновка

Предлага се данните да се предоставят на Комисията годишно, за да се облекчи 
административната тежест върху управителните органи.

Изменение 2014
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
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връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, на всяко тримесечие;

връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, годишно;

Or. en

Изменение 2015
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, на всяко тримесечие;

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, годишно;

Or. es

Изменение 2016
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, на всяко тримесечие;

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, годишно;

Or. es
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Изменение 2017
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, на всяко тримесечие;

б) предоставяне на Комисията на 
съответните данни за показателите във 
връзка с действията, избрани за 
финансиране, включително ключови 
характеристики на бенефициера и 
проекта, годишно;

Or. en

Изменение 2018
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) изготвяне и след това одобрение, 
прилагане на подходящи процедури за 
подбор и критерии, които:
– са недискриминационни и 
прозрачни;
– вземат предвид общите принципи, 
определени в членове 7 и 8 [CSF/2012];

Or. de

Изменение 2019
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случаите, когато държава 
членка има повече от една програма, 
координиращ орган може да бъде 
посочен, който най-малко да 
осигурява съгласуваност при 
управлението на фондовете и да 
осъществява свръзка между 
Комисията и националните органи на 
управление.

Or. es

Обосновка

Както се предлага в съображение 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно 
финансирането на Общата селскостопанска политика, важно е да се признае 
необходимостта от орган, който да координира разплащателните агенции.

Изменение 2020
Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato Adrover, 
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случаите, когато държава 
членка има повече от една програма, 
координиращ орган може да бъде 
посочен, който най-малко да 
осигурява съгласуваност при 
управлението на фондовете и да 
осъществява свръзка между 
Комисията и националните органи на 
управление.

Or. es

Обосновка

Това изменение се основава на съображение 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 
относно финансирането на Общата селскостопанска политика за периода 2007—
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2013 г., което предвижда съществуването на орган, който да координира 
разплащателните агенции.

Изменение 2021
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Органът на управление гарантира, 
че отпуснатата помощ е в 
съответствие с европейските 
правила относно конкуренцията и не 
предизвиква нарушаване на 
конкуренцията между идентични 
дейности, извършвани от 
селскостопански и неселскостопански 
оператори.

Or. fr

Изменение 2022
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно настоящия дял, в 
сътрудничество между Комисията и 
държавите членки се създава се обща 
система за мониторинг и оценка, 
която се приема от Комисията чрез
актове за изпълнение, приети в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 91.

Съгласно настоящия дял, в 
сътрудничество между Комисията, 
Европейския парламент и държавите
членки. Комисията е оправомощена да
приема делегирани актове за тази цел 
съгласно член 90.

Or. de
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Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 2023
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно настоящия дял, в 
сътрудничество между Комисията и 
държавите членки се създава се обща 
система за мониторинг и оценка, която 
се приема от Комисията чрез актове за 
изпълнение, приети в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 91.

Съгласно настоящия дял, в 
сътрудничество между Комисията и 
държавите членки се създава се обща 
система за мониторинг и оценка, която
включва равенството между 
половете, която се приема от 
Комисията чрез актове за изпълнение, 
приети в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 91.

Or. es

Изменение 2024
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В системата за наблюдение и оценка, 
предвидена в член 74, се определя 
списък с общите показатели, свързани с 
първоначалната ситуация, както и с 
финансовото изпълнение, крайни 
продукти, резултати и въздействие на 
програмата, които са приложими за 
всяка програма, с цел да се даде 
възможност за обобщаване на данните 
на равнището на Европейския съюз.

1. В системата за наблюдение и оценка, 
предвидена в член 74, се определя 
списък с общите показатели, свързани с 
първоначалната ситуация, както и с 
финансовото изпълнение, крайни 
продукти и резултати на програмата, 
които са приложими за всяка програма, 
с цел да се даде възможност за 
обобщаване на данните на равнището на 
Европейския съюз.

Or. de
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Изменение 2025
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общите показатели са свързани със 
структурата и целите на рамката на 
политиката за развитие на селските 
райони и позволяват оценка на 
напредъка, ефикасността и 
ефективността на изпълнение на 
политиката в сравнение с целите и 
задачите на равнището на Европейския 
съюз, на национално равнище и на 
равнището на програмата.

2. Общите показатели са въз основа на 
достъпни данни, са свързани със 
структурата и целите на рамката на 
политиката за развитие на селските 
райони и позволяват оценка на 
напредъка, ефикасността и 
ефективността на изпълнение на 
политиката в сравнение с целите и 
задачите на равнището на Европейския 
съюз, на национално равнище и на 
равнището на програмата. Общите 
показатели за въздействие се 
основават на публично достъпните 
данни.

Or. en

Обосновка

Да се ограничи обхвата на разпоредбата, за да се опрости изпълнението и да се 
намали административната тежест. Изискванията за предоставяне на данни за 
общите показатели във връзка с първоначалната ситуация и финансовото изпълнение, 
крайните продукти, резултатите и въздействието на програмите следва да се 
ограничат.

Изменение 2026
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общите показатели са свързани със 
структурата и целите на рамката на 
политиката за развитие на селските 

2. Общите показатели, които трябва да 
се основават на налични данни, са 
свързани със структурата и целите на 
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райони и позволяват оценка на 
напредъка, ефикасността и 
ефективността на изпълнение на 
политиката в сравнение с целите и 
задачите на равнището на Европейския 
съюз, на национално равнище и на 
равнището на програмата.

рамката на политиката за развитие на 
селските райони и позволяват оценка на 
напредъка, ефикасността и 
ефективността на изпълнение на 
политиката в сравнение с целите и 
задачите на равнището на Европейския 
съюз, на национално равнище и на 
равнището на програмата.

Or. fr

Изменение 2027
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенефициерите на помощта по мерките 
за развитие на селските райони и 
местните групи за действие се 
задължават да предоставят на 
управляващия орган и/или на 
назначените оценители или други 
органи, на които е делегирано да 
изпълняват функции от негово име, 
цялата необходима информация, която 
позволява мониторинг и оценка на 
програмата и по-конкретно във връзка 
със спазването на посочените цели и 
приоритети.

Бенефициерите на помощта по мерките 
за развитие на селските райони и 
местните групи за действие се 
задължават да предоставят на 
управляващия орган и/или на 
назначените оценители или други 
органи, на които е делегирано да 
изпълняват функции от негово име, 
цялата необходима информация, която 
позволява мониторинг и оценка на 
програмата и по-конкретно във връзка 
със спазването на посочените цели и 
приоритети, като се гарантира, че 
правно определените права за 
поверителност и защита на личните 
данни са спазени.

Or. pt

Изменение 2028
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган и комитетът за 
мониторинг, посочени в член 41 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012], 
наблюдават качеството на изпълнението 
на програмата.

1. Управляващият орган и комитетът за 
мониторинг, посочени в членове 41 и 42
от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], 
наблюдават качеството на изпълнението 
на програмата.

Or. de

Изменение 2029
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган и комитетът за 
мониторинг извършват мониторинг на 
всяка програма за развитие на селските 
райони с помощта на финансови 
показатели и показатели за резултати и 
цели.

2. Управляващият орган и комитетът за 
мониторинг извършват мониторинг на 
всяка програма за развитие на селските 
райони с помощта на финансови 
показатели и показатели за резултати, 
въздействие и цели.

Or. en

Изменение 2030
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка взема решение 
относно състава на всеки комитет, 
който включва:
а) компетентни регионални, местни 
органи и други обществени органи;
б) икономически и социални 
партньори;
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в) всеки друг подходящ орган, 
представляващ гражданско 
общество, неправителствени 
организации, включително екологични 
организации и органи, които 
отговарят за насърчаването на 
равенството между мъжете и
жените.

Or. es

Обосновка

Съставът на мониторинговите комитети следва да бъде по-ясно определен, с 
икономически и социални субекти, включени като пълноправни членове.

Изменение 2031
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в рамките на четири месеца след 
решението за одобрение на програмата
разглежда и издава становище
относно критериите за подбор за 
финансираните дейности. Тези критерии 
се преразглеждат съгласно нуждите на 
програмата;

a) в рамките на четири месеца след 
решението за одобрение на програмата
взема решение относно критериите за 
подбор за финансираните дейности. 
Тези критерии се преразглеждат 
съгласно нуждите на програмата;

Or. de

Изменение 2032
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверява дейностите и резултатите, 
свързани с плана за оценка на 

б) проверява и одобрява дейностите и 
резултатите, свързани с плана за оценка 
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програмата; на програмата;

Or. de

Изменение 2033
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверява дейностите и 
резултатите, свързани с плана за 
оценка на програмата;

б) проверява плана за оценка, 
представен от управляващия орган и 
осъществява напредък в неговото 
изпълнение.

Or. en

Изменение 2034
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проверява дейностите в програмата, 
свързани с изпълнението на 
предварителните условия;

в) проверява и одобрява дейностите в 
програмата, свързани с изпълнението на 
предварителните условия;

Or. de

Изменение 2035
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) преглежда и одобрява годишните 
доклади за изпълнението преди 
изпращането им до Комисията.

д) преглежда и издава становище 
относно годишните доклади за 
изпълнението преди изпращането им до 
Комисията.

Or. en

Изменение 2036
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 май 2016 г. и до 31 май всяка 
следваща година до 2023 г. 
включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни всяка 
следваща година до 2022 г. 
включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Окончателният доклад за 
изпълнение, който държавата членка 
предава до 31 декември 2023 г.
Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015

Or. en

Изменение 2037
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 май 2016 г. и до 31 май всяка 1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни всяка 
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следваща година до 2023 г. 
включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

следваща година до 2023 г. 
включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

Or. it

Изменение 2038
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 май 2016 г. и до 31 май всяка 
следваща година до 2023 г. 
включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни всяка 
следваща година до 2023 г. 
включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

Or. de

Изменение 2039
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 май 2016 г. и до 31 май всяка 
следваща година до 2023 г. 
включително държавата членка 

1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни всяка 
следваща година до 2023 г. 
включително държавата членка 
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представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г.,
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

Or. en

Изменение 2040
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 май 2016 г. и до 31 май всяка 
следваща година до 2023 г. 
включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни всяка 
следваща година до 2023 г. 
включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

Or. en

Изменение 2041
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията определя елементите, 
които следва да се съдържат в 
предварителните и последващите 
оценки, посочени в членове 48 и 50 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и 

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове съгласно 
член 90 относно елементите, които 
следва да се съдържат в 
предварителните и последващите 
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установява минималните изисквания за 
плана за оценка, посочени в член 49 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012] чрез 
актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 91.

оценки, посочени в членове 48 и 50 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и 
установява минималните изисквания за 
плана за оценка, посочени в член 49 от 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012].

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 2042
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 85 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията извършва последващи 
оценки в тясно сътрудничество с 
държавите членки и управляващите 
органи.

Or. en

Изменение 2043
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 88 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавна помощ Държавна помощ в обхвата на член 42 
от Договора

Or. es
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Изменение 2044
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членове 107, 108 и 109 от Договора 
не се прилагат по отношение на 
плащания, предоставени от държавите
членки съгласно и в съответствие с 
настоящия регламент или с 
допълнителното национално 
финансиране, посочено в член 89, в
рамките на обхвата на член 42 от 
Договора.

2. Членове 107, 108 и 109 от Договора 
не се прилагат по отношение на 
плащания, предоставени от държавите
членки съгласно и в съответствие с 
настоящия регламент или с 
допълнителното национално 
финансиране и членове 22 до 27 и 35 от 
настоящия регламент в рамките на 
обхвата на член 42 от Договора.

Or. fr

Изменение 2045
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членове 107, 108 и 109 от Договора 
не се прилагат по отношение на 
плащания, предоставени от държавите
членки съгласно и в съответствие с 
настоящия регламент или с 
допълнителното национално 
финансиране, посочено в член 89, в
рамките на обхвата на член 42 от 
Договора.

2. Членове 107, 108 и 109 от Договора 
не се прилагат по отношение на 
плащания, предоставени от държавите
членки съгласно и в съответствие с 
настоящия регламент или с 
допълнителното национално 
финансиране в рамките на обхвата на 
член 42 от Договора.

Or. es

Обосновка

Това заличаване е разумно, тъй като всички условия и изисквания за предоставяне на 
помощта, както нейния интензитет и максимални граници са включени в Регламента 
относно Regulation, изброени в програмите за развитие на селските райони и 
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разрешени от Комисията.

Изменение 2046
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членове 107, 108 и 109 от Договора 
не се прилагат по отношение на 
плащания, предоставени от държавите
членки съгласно и в съответствие с 
настоящия регламент или с 
допълнителното национално 
финансиране, посочено в член 89, в
рамките на обхвата на член 42 от 
Договора.

2. Членове 107, 108 и 109 от Договора 
не се прилагат по отношение на 
плащания, предоставени от държавите
членки съгласно и в съответствие с 
настоящия регламент или с 
допълнителното национално 
финансиране в рамките на обхвата на 
член 42 от Договора.

Or. es

Обосновка

Това е съгласувано с правната разпоредба и функционирането на помощта и 
опростява процедурите.

Изменение 2047
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато членове 107, 108 и 109 от 
ДФЕС са приложими, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове съгласно член 90 относно 
разпоредбите за освобождаване от 
правилата за помощта на всички 
мерки съгласно настоящия 
регламент, които не попадат в 
обхвата на член 42 от ДФЕС.
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Or. de

Изменение 2048
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 89 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнително национално 
финансиране

Уведомяване за държавни помощи

Or. en

Изменение 2049
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 89 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнително национално 
финансиране

Държавна помощ извън обхвата на 
член 42 от Договора

Or. es

Изменение 2050
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 89 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнително национално 
финансиране

Държавна помощ извън обхвата на 
член 42 от Договора

Or. es
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Изменение 2051
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 89 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнително национално финансиране Допълнително национално финансиране
и помощ, която не попада в обхвата 
на член 42 от Договора

Or. it

Изменение 2052
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията, направени от 
държавите членки във връзка с 
проекти, попадащи в обхвата на член 
42 от Договора и предназначени за 
осигуряване на допълнително 
финансиране за развитието на 
селските райони, за които е 
отпусната помощ от ЕС, подлежат 
на уведомяване от страна на 
държавите членки и на одобрение от 
Комисията в съответствие с 
настоящия регламент като част от 
програмирането по член 7. При 
оценяването на тези плащания 
Комисията прилага по аналогия 
критериите, определени за 
прилагането на член 107 от Договора. 
Съответните държави членки не 
привеждат в действие предлаганото 
допълнително финансиране за 
развитие на селските райони докато 
то не бъде одобрено.

заличава се
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Or. fr

Изменение 2053
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията, направени от държавите
членки във връзка с проекти, попадащи
в обхвата на член 42 от Договора и 
предназначени за осигуряване на 
допълнително финансиране за
развитието на селските райони, за които 
е отпусната помощ от ЕС, подлежат на 
уведомяване от страна на държавите
членки и на одобрение от Комисията в 
съответствие с настоящия регламент 
като част от програмирането по член 7. 
При оценяването на тези плащания 
Комисията прилага по аналогия 
критериите, определени за прилагането 
на член 107 от Договора. Съответните 
държави членки не привеждат в 
действие предлаганото допълнително 
финансиране за развитие на селските 
райони докато то не бъде одобрено.

Плащанията, направени от държавите
членки във връзка с проекти, попадащи
извън обхвата на член 42 от Договора за 
развитието на селските райони, за които 
е отпусната помощ от ЕС, подлежат на 
уведомяване от страна на държавите
членки и на одобрение от Комисията в 
съответствие с настоящия регламент 
като част от програмирането по член 7. 
При оценяването на тези плащания 
Комисията прилага по аналогия 
критериите, определени за прилагането 
на член 107 от Договора. Съответните 
държави членки не привеждат в 
действие предлаганото допълнително 
финансиране за развитие на селските 
райони докато то не бъде одобрено.

Or. es

Изменение 2054
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията, направени от държавите
членки във връзка с проекти, попадащи
в обхвата на член 42 от Договора и 

Плащанията, направени от държавите
членки във връзка с проекти, попадащи
извън обхвата на член 42 от Договора за 
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предназначени за осигуряване на 
допълнително финансиране за
развитието на селските райони, за които 
е отпусната помощ от ЕС, подлежат на 
уведомяване от страна на държавите
членки и на одобрение от Комисията в 
съответствие с настоящия регламент 
като част от програмирането по член 7. 
При оценяването на тези плащания 
Комисията прилага по аналогия 
критериите, определени за прилагането 
на член 107 от Договора. Съответните 
държави членки не привеждат в 
действие предлаганото допълнително 
финансиране за развитие на селските 
райони докато то не бъде одобрено.

развитието на селските райони, за които 
е отпусната помощ от ЕС, подлежат на 
уведомяване от страна на държавите
членки и на одобрение от Комисията в 
съответствие с настоящия регламент 
като част от програмирането по член 7. 
При оценяването на тези плащания 
Комисията прилага по аналогия 
критериите, определени за прилагането 
на член 107 от Договора. Съответните 
държави членки не привеждат в 
действие предлаганото допълнително 
финансиране за развитие на селските 
райони докато то не бъде одобрено.

Or. es

Изменение 2055
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията, направени от държавите
членки във връзка с проекти, попадащи
в обхвата на член 42 от Договора и 
предназначени за осигуряване на 
допълнително финансиране за
развитието на селските райони, за които 
е отпусната помощ от ЕС, подлежат на 
уведомяване от страна на държавите
членки и на одобрение от Комисията в 
съответствие с настоящия регламент 
като част от програмирането по член 7. 
При оценяването на тези плащания 
Комисията прилага по аналогия 
критериите, определени за прилагането 
на член 107 от Договора. Съответните 
държави членки не привеждат в 
действие предлаганото допълнително 
финансиране за развитие на селските 

Плащанията, направени от държавите
членки във връзка с проекти, попадащи
извън обхвата на член 42 от Договора за 
развитието на селските райони, за които 
е отпусната помощ от ЕС, подлежат на 
уведомяване от страна на държавите
членки и на одобрение от Комисията в 
съответствие с настоящия регламент 
като част от програмирането по член 7. 
При оценяването на тези плащания 
Комисията прилага по аналогия 
критериите, определени за прилагането 
на член 107 от Договора. Съответните 
държави членки не привеждат в 
действие предлаганото допълнително 
финансиране за развитие на селските 
райони докато то не бъде одобрено.
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райони докато то не бъде одобрено.

Or. es

Обосновка

Този член може да се използва за опростяване на процесите на финансиране за 
неселскостопанска помощ за развитие на селските райони, с програмата за развитие 
на селските райони, разглеждана като уведомяване за целите на ДФЕС.

Изменение 2056
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията, направени от държавите
членки във връзка с проекти, попадащи 
в обхвата на член 42 от Договора и 
предназначени за осигуряване на 
допълнително финансиране за 
развитието на селските райони, за които 
е отпусната помощ от ЕС, подлежат на 
уведомяване от страна на държавите
членки и на одобрение от Комисията в 
съответствие с настоящия регламент 
като част от програмирането по член 7. 
При оценяването на тези плащания 
Комисията прилага по аналогия 
критериите, определени за прилагането 
на член 107 от Договора. Съответните 
държави членки не привеждат в 
действие предлаганото допълнително 
финансиране за развитие на селските 
райони докато то не бъде одобрено.

Плащанията, направени от държавите
членки във връзка с проекти, попадащи 
в обхвата на член 42 от Договора и 
предназначени за осигуряване на 
допълнително финансиране за 
развитието на селските райони, за които 
е отпусната помощ от ЕС, и 
плащанията, направени от 
държавите членки във връзка с 
дейности, които не попадат в 
обхвата на член 42 от Договора,
подлежат на уведомяване от страна на 
държавите членки и на одобрение от 
Комисията в съответствие с настоящия 
регламент като част от програмирането 
по член 7. При оценяването на тези 
плащания Комисията прилага по 
аналогия критериите, определени за 
прилагането на член 107 от Договора. 
Съответните държави членки не 
привеждат в действие предлаганото 
допълнително финансиране за развитие 
на селските райони докато то не бъде 
одобрено.

Or. it
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Изменение 2057
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията, направени от държавите
членки във връзка с проекти, попадащи 
в обхвата на член 42 от Договора и 
предназначени за осигуряване на 
допълнително финансиране за 
развитието на селските райони, за 
които е отпусната помощ от ЕС,
подлежат на уведомяване от страна на 
държавите членки и на одобрение от 
Комисията в съответствие с настоящия 
регламент като част от програмирането 
по член 7. При оценяването на тези 
плащания Комисията прилага по 
аналогия критериите, определени за 
прилагането на член 107 от Договора. 
Съответните държави членки не 
привеждат в действие предлаганото
допълнително финансиране за развитие 
на селските райони докато то не бъде
одобрено.

Всички плащания, направени от 
държавите членки съгласно и в 
съответствие с настоящия 
регламент във връзка с проекти, 
попадащи в обхвата на член 42, от 
Договора подлежат на уведомяване от 
страна на държавите членки и на 
одобрение от Комисията в съответствие 
с настоящия регламент като част от 
програмирането по член 7. При 
оценяването на тези плащания 
Комисията прилага същите критерии 
като тези, определени за прилагането
на член 107 от Договора. Съответните 
държави членки не привеждат в 
действие предлаганото финансиране за 
развитие на селските райони докато то 
не бъде съобщено.

Or. en

Изменение 2058
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако програмата за развитие на 
селските райони предвижда 
инструменти, съдържащи елементи 
на държавна помощ, тези 
инструменти не подлежат на 
отделно нотифициране.
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Or. en

Обосновка

Призоваваме за промяна на законодателството на ЕС, за да се избегнат отделни 
процедури за одобрение на конкретни инструменти за подкрепа, предвидени с оглед 
установяване на съответствието им с политиката за защита на конкуренцията.

Изменение 2059
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в настоящия 
регламент, се предоставя на Комисията 
за неопределен период от време от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в настоящия 
регламент, се предоставя на Комисията 
за период от пет години от влизането
в сила на настоящия регламент.
Комисията изготвя доклад относно 
делегирани правомощия най-късно 
девет месеца преди края на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава за срокове 
с еднаква продължителност освен, 
освен ако Европейският парламент 
или Съветът не одобри срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
За тази цел Европейският парламент 
взема решение с мнозинство на 
членовете си и Съветът с 
квалифицирано мнозинство.

Or. de

Обосновка

Европейският парламент активно потвърждава делегирането на правомощия на 
Комисията и, в случай на съмнение, не следва да иска да поправя своите 
законодателни права.
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Изменение 2060
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в настоящия 
регламент, се предоставя на Комисията 
за неопределен период от време от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за период от
пет години от …*.

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на този петгодишен 
срок. Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
_____________
* Дата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
райони зае в процеса на привеждане в съответствие с Договора от Лисабон.

Изменение 2061
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в настоящия 
регламент, се предоставя на Комисията 
за неопределен период от време от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в настоящия 
регламент, се предоставя на Комисията 
за период от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Комисията изготвя доклад относно 
делегирани правомощия най-късно 
девет месеца преди края на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. de

Изменение 2062
Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет, 
наречен „Комитет за развитие на 
селските райони“.ë  Този Комитет е 
комитет по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитет, 
наречен „Комитет за развитие на 
селските райони“.ë  Този комитет е 
комитет по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011. Представител, назначен 
от Комитета на регионите, се 
присъединява към този комитет.

Or. en

Изменение 2063
Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Член 95 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да улесни прехода от системата, 
установена от Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005, към системата, установена 
от настоящия регламент, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 90 относно 
условията, при които помощ, одобрена 
от Комисията съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005, може да се интегрира в 
помощ, предвидена съгласно настоящия 
регламент, включително за техническа 
помощ и за последващи оценки.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. de

Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)


