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Изменение 2293
Мария Габриел, Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се гарантира съответствие 
на средствата за финансиране на ОСП с 
годишните тавани, посочени в член 16, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […][HZR], следва да 
се запази коригирането на нивото на 
директното подпомагане през всяка 
календарна година. Коригирането на 
директните плащания следва да се 
прилага само за плащания над 
5 000 EUR, които следва да бъдат 
предоставени на селскостопански 
производители през съответната 
календарна година. Като се вземат 
предвид равнищата на директните 
плащания за селскостопански 
производители в България, Румъния и
Хърватия, получени в резултат на 
прилагането на механизма за 
постепенно въвеждане на директните 
плащания към всички директни 
плащания, които ще се отпускат в тези 
държави членки, този инструмент на 
финансова дисциплина следва да се 
прилага в България и Румъния 
считано едва от 1 януари 2016 г. и в
Хърватия считано едва от 1 януари 
2022 г.

(11) С цел да се гарантира съответствие 
на средствата за финансиране на ОСП с 
годишните тавани, посочени в член 16, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […][HZR], следва да 
се запази коригирането на нивото на 
директното подпомагане през всяка 
календарна година. Коригирането на 
директните плащания следва да се 
прилага само за плащания над 
5 000 EUR, които следва да бъдат 
предоставени на селскостопански 
производители през съответната 
календарна година. Като се вземат 
предвид равнищата на директните 
плащания за селскостопански 
производители в Хърватия, получени в 
резултат на прилагането на механизма 
за постепенно въвеждане на директните 
плащания към всички директни 
плащания, които ще се отпускат в тази 
държава членка, този инструмент на 
финансова дисциплина следва да се 
прилага в Хърватия считано едва от 1 
януари 2022 г.
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Изменение 2294
Мария Габриел, Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
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Съображение 12 – последно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се гарантира еднакво третиране 
на селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат на 
постепенно въвеждане в България, 
Румъния и Хърватия, минималният праг 
следва да се основава на окончателния 
размер, който се отпуска в края на 
процеса на постепенно въвеждане.

С цел да се гарантира еднакво третиране 
на селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат на 
постепенно въвеждане в Хърватия, 
минималният праг следва да се основава 
на окончателния размер, който се 
отпуска в края на процеса на постепенно 
въвеждане.

Or. en

Изменение 2295
Мария Габриел, Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на постепенното 
въвеждане на директните плащания 
съгласно член 16, параграф 1 от 
настоящия член се прилага за България 
и Румъния, считано от 
1 януари 2016 г. и за Хърватия, считано 
от 1 януари 2022 г.

2. В рамките на постепенното 
въвеждане на директните плащания 
съгласно член 16, параграф 1 от 
настоящия член се прилага за Хърватия, 
считано от 1 януари 2022 г.

Or. en

Изменение 2296
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – последно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

За периода 2014—2020 г. в Хърватия 
заявената или дължима сума съгласно 
параграф 1 се изчислява въз основа на 

За периода 2014—2021 г. в Хърватия 
заявената или дължима сума съгласно 
параграф 1 се изчислява въз основа на 
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сумата, посочена в приложение Vа, 
част А.

сумата, посочена в приложение Vа, 
част А, без да възникват отрицателни 
финансови последствия за 
директните плащания на държавите, 
причислявани понастоящем към 
групата ЕС–27.

Or. de

Изменение 2297
Мария Габриел, Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постепенно въвеждане на директни 
плащания в България и Румъния.

заличава се

Or. en


