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Изменение 1
Luis Manuel Capoulas Santos

Компромисно изменение, заместващо изменения 9, 291, 298, 302

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4
Цели Цели

В обхвата на цялостната рамка на ОСП 
подпомагането на развитието на 
селските райони допринася за постигане 
на следните цели:

В обхвата на цялостната рамка на ОСП 
подпомагането на развитието на 
селските райони допринася за постигане 
на следните цели:

(1) конкурентоспособност на селското 
стопанство;

(1) стимулиране на
конкурентоспособността на селското
и горското стопанство;

(2) устойчиво управление на 
природните ресурси и дейности, 
свързани с климата;

(2) гарантиране на устойчивото
управление на природните ресурси и 
дейности, свързани с климата;

(3) балансирано териториално развитие 
на селските райони.

(3) постигане на балансирано 
териториално развитие на селските
икономики и общности, което създава 
работни места и поддържа 
заетостта.

Or. en

Изменение 2
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 10—14, 311, 317, 322—335, 339, 354—
355, 359—364, 368—370, 384, 428

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5
Приоритети на ЕС за развитие на Приоритети на ЕС за развитие на 
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селските райони селските райони
Постигането на целите за развитие на 
селските райони, допринасящи за 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, следва да се осъществява чрез 
следните шест приоритета на ЕС за 
развитие на селските райони, в които са 
отразени съответните тематични цели на 
ОСР:

Постигането на целите за развитие на 
селските райони, допринасящи за 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, следва да се осъществява чрез 
следните шест приоритета на ЕС за 
развитие на селските райони, в които са 
отразени съответните тематични цели 
на ОСР:

(1) стимулиране на трансфера на знания 
и иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 
с акцент върху следните области:

(1) стимулиране на трансфера на знания 
и иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 
с акцент върху следните области:

a) стимулиране на иновациите и базата 
от знания в селските райони;

a) стимулиране на иновациите, на нови 
начини за сътрудничество и на 
развитието на базата от знания в 
селските райони;

б) укрепване на връзките между 
селското и горското стопанство и 
научноизследователската дейност и 
иновациите;

б) укрепване на връзките между 
селското и горското стопанство и 
научноизследователската дейност и 
иновациите;

в) поощряване на ученето през целия 
живот и професионалното обучение в 
секторите на селското и горското 
стопанство. 

в) поощряване на ученето през целия 
живот и професионалното обучение в 
секторите на селското и горското 
стопанство, включително във връзка с 
осведомеността относно 
безопасността на стопанствата;

(2) повишаване на 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност и
укрепване на жизнеспособността на 
стопанствата с акцент върху следните 
области:

(2) повишаване на жизнеспособността 
на стопанствата и
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност, както
и на горския сектор и хранително-
вкусовата промишленост, с акцент 
върху следните области:

(a) улесняване на преструктурирането 
на стопанства със сериозни 
структурни проблеми, по-специално 
стопанства с ниска степен на 
пазарно участие, пазарно 
ориентирани стопанства в 
определени сектори и стопанства, 
нуждаещи се от разнообразяване на 
селскостопанските дейности;

a) насърчаване на инвестиции в 
иновативни селскостопански 
технологии и улесняване на тяхното 
разпространение и усвояване;
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б) улесняване на приемствеността В 
СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР.

б) улесняване на навлизането в 
селскостопанския сектор на нови, 
напълно обучени участници, 
включително чрез приемственост;
ба) подобряване на икономическите 
резултати на всички стопанства, 
засилване на пазарното участие, 
ориентацията и диверсификацията;
бб) улесняване на 
преструктурирането и 
модернизацията на стопанствата;
бв) поддържане на продуктивно 
селско стопанство в планински 
райони или райони в по-
неблагоприятно положение или в най-
отдалечени региони;
бг) подобряване на 
конкурентоспособността на сектора 
за преработване на селскостопански 
хранителни продукти чрез 
повишаване на ефективността и 
добавената стойност на 
селскостопанските продукти.

(3) насърчаване на организацията на 
хранителната верига и управлението на 
риска в селското стопанство с акцент 
върху следните области:

(3) насърчаване на организацията на 
хранителната верига и управлението на 
риска в селското стопанство с акцент 
върху следните области:

a) по-добро интегриране на първичните 
производители в хранителната верига 
посредством схеми за качество, 
популяризиране на местните пазари и 
къси вериги на доставки, организации 
на производителите и междубраншови 
организации;

a) по-добро интегриране на първичните 
производители в хранителната верига 
посредством схеми за качество, 
популяризиране на местните пазари и 
къси вериги на доставки, организации 
на производителите и междубраншови 
организации;

б) подпомагане управлението на риска 
на стопанствата:

б) подпомагане на превенцията и
управлението на риска на стопанствата:

(4) възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи 
от селското и горското стопанство, с 
акцент върху следните области:

(4) възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, които са 
под въздействието на селското и 
горското стопанство, с акцент върху 
следните области:

a) възстановяване и запазване на 
биологичното разнообразие, 
включително в зони по Натура 2000 и 

a) възстановяване и запазване на 
биологичното разнообразие, 
включително в зони по Натура 2000 и 
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земеделие с висока природна стойност и 
състоянието на европейските природни 
дадености;

земеделие с висока природна стойност и 
състоянието на европейските природни 
дадености;

aa) подобряване на хуманното 
отношение към животните;

б) подобряване управлението на водите; б) подобряване управлението на водите;

в) подобряване управлението на 
почвите.

в) подобряване управлението на 
почвите.

(5) насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и подпомагане 
на прехода към нисковъглеродна и 
устойчива на изменението на климата 
икономика в селското стопанство, 
сектора на храните и горския сектор, с 
акцент върху следните области:

(5) насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и подпомагане 
на прехода към нисковъглеродна и 
устойчива на изменението на климата 
икономика в селското стопанство, 
сектора на храните и горския сектор, с 
акцент върху следните области:

a) повишаване на ефективността при 
потреблението на вода в селското 
стопанство;

a) повишаване на ефективността при 
потреблението на вода в селското 
стопанство;

б) повишаване на ефективността при 
потреблението на енергия в селското 
стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост;

б) повишаване на ефективността при 
потреблението на енергия в селското 
стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост;

в) улесняване на доставките и 
използването на възобновяеми 
източници на енергия, на странични 
продукти, отпадъци, остатъци и други 
нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката;

в) улесняване на доставките и 
използването на възобновяеми 
източници на енергия, на странични 
продукти, отпадъци, остатъци и други 
нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката;

г) намаляване на емисиите на двуазотен 
окис и метан от селското стопанство;

г) намаляване на емисиите на
парникови газове и амоняк от селското 
стопанство и подобряване на 
качеството на въздуха;

д) стимулиране на поглъщането на 
въглерода в областта на селското и 
горското стопанство;

д) стимулиране на съхраняването и
поглъщането на въглерода в сектора на 
селското и горското стопанство;

дa) улесняване на използването на 
нови, основани на научни изследвания 
продукти и методи и процеси на 
приложение във веригата за създаване 
на стойност в хранително-вкусовия 
отрасъл за подобряване на 
управлението на биологичното 
разнообразие и ресурсната 
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ефективност;
(6) насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие в 
селските райони, с акцент върху 
следните области:

(6) насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие в 
селските райони, с акцент върху 
следните области:

a) улесняване на диверсификацията, 
създаване на нови малки предприятия и 
разкриване на работни места;

a) улесняване на диверсификацията, 
създаване на нови малки предприятия и 
разкриване на работни места;

б) стимулиране на местното развитие в 
селските райони;

б) стимулиране на местното развитие в 
селските райони;

в) подобряване на достъпа до, 
използването и качеството на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) в селските райони.

в) подобряване на достъпа до, 
използването и качеството на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) в селските райони.

Всички приоритети следва да 
допринасят за междусекторните цели в 
областта на иновациите, околната среда 
и смекчаването на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата.

Всички приоритети следва да 
допринасят за междусекторните цели в 
областта на иновациите, околната среда 
и смекчаването на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 3
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 458 и 461

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 Член 7
Програми за развитие на селските 

райони
Програми за развитие на селските 

райони
1. ЕЗФРСР действа в държавите членки 
чрез програмите за развитие на селските 
райони. Тези програми осъществяват 
стратегия за изпълнение на 
приоритетите на ЕС за развитие на 
селските райони чрез пакет от мерки, 
определени в дял ІІІ, за постигането на 

1. ЕЗФРСР действа в държавите членки 
чрез програмите за развитие на селските 
райони. Тези програми осъществяват 
стратегия за изпълнение на 
приоритетите на ЕС за развитие на 
селските райони чрез пакет от мерки, 
определени в дял ІІІ, за постигането на 
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които ще се търси помощ от ЕЗФРСР. които ще се търси помощ от ЕЗФРСР.
2. Дадена държава членка може да 
представи или единична програма за 
цялата си територия, или пакет от 
регионални програми.

2. Дадена държава членка може да 
представи единична програма за цялата 
си територия или пакет от регионални 
програми, или и двете. Мерките, 
които се прилагат на национално 
равнище, не се осъществяват чрез 
регионални програми.

3. Държавите членки с регионални 
програми може също да представят за 
одобрение национална рамка, 
съдържаща общи елементи за тези 
програми без отделни бюджетни 
средства. 

3. Държавите членки с регионални 
програми може също да представят за 
одобрение национална рамка, 
съдържаща общи елементи за тези 
програми без отделни бюджетни 
средства. 

Or. en

Изменение 4
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 472, 475, 479, 501, 530, 536—538

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 Член 8
Тематични подпрограми Тематични подпрограми

1. Държавите членки могат да включат в 
обхвата на програмите за развитие на 
селските райони тематични 
подпрограми, които допринасят за 
приоритетите на ЕС за развитие на 
селските райони, насочени към
задоволяването на установени
специфични нужди по-специално по 
отношение на:

1. За да допринесат за постигането 
на приоритетите за развитие на 
селските райони, държавите членки 
могат да включат в обхвата на 
програмите си за развитие на селските 
райони тематични подпрограми, 
насочени към специфични нужди. 
Такива тематични подпрограми 
могат, inter alia, да се отнасят до:

a) млади селскостопански 
производители; 

a) млади селскостопански 
производители; 

б) малки земеделски стопанства, 
посочени в член 20, параграф 2, третата 
алинея; 

б) малки земеделски стопанства, 
посочени в член 20, параграф 2, третата 
алинея; 

в) планински райони, посочени в член в) планински райони, посочени в член 
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33, параграф 2; 33, параграф 2; 
г) къси вериги на доставки. г) къси вериги на доставки;

га) жените в селските райони.
Примерен списък на мерките и видовете 
дейности от особено значение за всяка 
тематична подпрограма е представен в 
приложение III.

Примерен списък на мерките и видовете 
дейности от особено значение за всяка 
тематична подпрограма е представен в 
приложение III.

2. Тематичните подпрограми могат да 
задоволяват и специфични нужди, 
свързани с преструктурирането на 
селскостопански сектори със 
значително влияние върху развитието на 
определен селски район.

2. Тематичните подпрограми могат да 
задоволяват и специфични нужди, 
свързани с преструктурирането на 
селскостопански сектори със 
значително влияние върху развитието на 
определен селски район, или други 
специфични нужди, определени от 
държавата членка.

3. Установените в приложение I размери 
на подпомагането могат да бъдат 
увеличени с 10 процентни пункта за 
дейностите, поддържани в рамките на 
тематичните подпрограми, свързани с 
малки стопанства и къси вериги на 
доставки. В случая на млади 
селскостопански производители и 
планински райони максималните 
размери на подпомагането може да 
бъдат увеличени в съответствие с 
приложение I. Максималният 
комбиниран процент на подпомагане 
обаче не надхвърля 90 %.

3. Установените в приложение I размери 
на подпомагането могат да бъдат 
увеличени с 10 процентни пункта за 
дейностите, поддържани в рамките на 
тематичните подпрограми, свързани с 
малки стопанства и къси вериги на 
доставки. В случая на, inter alia, млади 
селскостопански производители и 
планински райони максималните 
размери на подпомагането може да 
бъдат увеличени в съответствие с 
приложение I. Максималният 
комбиниран процент на подпомагане 
обаче не надхвърля 90 %.

Or. en

Изменение 5
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 645—649, 651, 652, 658 и 659

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 Член 15
Трансфер на знания и действия за Трансфер на знания и действия за 
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осведомяване осведомяване
1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща дейности за професионално 
обучение и придобиване на умения, 
демонстрационни дейности и действия 
за осведомяване. Дейностите за 
професионално обучение и придобиване 
на умения могат да включват курсове за 
обучение, семинари и индивидуално 
обучение.

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща дейности за професионално 
обучение и придобиване на умения, 
демонстрационни дейности и действия 
за осведомяване. Дейностите за 
професионално обучение и придобиване 
на умения могат да включват курсове за 
обучение, семинари и индивидуално 
обучение.

Подпомагането може да обхваща и 
краткосрочен обмен на опит в 
управлението на стопанства и 
посещения на стопанства.

Подпомагането може да обхваща и 
краткосрочен обмен на опит в 
управлението на земеделски и горски
стопанства, както и посещения на
земеделски и горски стопанства.

2. Подпомагането по тази мярка е в 
полза на лица, ангажирани в селското 
стопанство, хранително-вкусовата и 
горската промишленост, 
селскостопански производители и други 
икономически субекти, които са МСП, 
осъществяващи дейност в селски 
райони. 

2. Подпомагането по тази мярка е в 
полза на лица, ангажирани в селското 
стопанство, хранително-вкусовата и 
горската промишленост, 
селскостопански производители и други 
икономически субекти, които са МСП, 
осъществяващи дейност в селски 
райони. При предоставяне на 
подпомагане по тази мярка за МСП 
може да се даде приоритет на МСП, 
свързани със селскостопанския и 
горския сектор.

Бенефициер на помощта е доставчикът 
на обучение или на други форми на 
трансфер на знания и действия за 
осведомяване.

Бенефициер на помощта е доставчикът 
на обучение или на други форми на 
трансфер на знания и действия за 
осведомяване, който може да е 
публичен орган.

3. Помощите по тази мярка не включват 
курсове за инструктиране или обучение, 
които са част от стандартни програми 
или системи за обучение за средни или 
висши училища.

3. Помощите по тази мярка не включват 
курсове за инструктиране или обучение, 
които са част от стандартни програми 
или системи за обучение за средни или 
висши училища.

Органите, предоставящи услуги по 
трансфер на знания и информационни 
услуги, разполагат с необходимия 
капацитет под формата на 
квалификации на персонала и редовно 
обучение за изпълнение на тази задача.

Органите, предоставящи услуги по 
трансфер на знания и информационни 
услуги, разполагат с необходимия 
капацитет под формата на 
квалификации на персонала и редовно 
обучение за изпълнение на тази задача.

4. Допустимите разходи по тази мярка 
са разходите за организиране и 

4. Допустимите разходи по тази мярка 
са разходите за организиране и 
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провеждане на трансфера на знания или 
действията за осведомяване. В случай на 
демонстрационни проекти 
подпомагането може да включва и 
съответните разходи за инвестиции. 
Допустими са също разходите за път, 
настаняване и дневните 
командировъчни на участниците, както 
и разходите за заместници на 
селскостопанските производители. 

провеждане на трансфера на знания или 
действията за осведомяване. В случай на 
демонстрационни проекти 
подпомагането може да включва и 
съответните разходи за инвестиции. 
Допустими са също разходите за път, 
настаняване и дневните 
командировъчни на участниците, както 
и разходите за заместници на 
селскостопанските производители. 

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
допълнителното уточняване на 
допустимите разходи, минималните 
квалификации на органите, 
предоставящи услуги по трансфер на 
знания и продължителността и 
съдържанието на схемите за обмен на 
опит и посещения на стопанства.

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
допълнителното уточняване на 
допустимите разходи, минималните 
квалификации на органите, 
предоставящи услуги по трансфер на 
знания и продължителността и 
съдържанието на схемите за обмен на 
опит и посещения на стопанства.

Or. en

Изменение 6
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 682, 700, 708, 709, 726, 727, 729, 731, 
733, 735—737, 740 и 741

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 Член 16
Консултантски услуги, услуги по 

управление и услуги по заместване в 
стопанство

Консултантски услуги, услуги по 
управление и услуги по заместване в 

стопанство

1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за:

1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за:

a) подпомагане на селскостопанските и 
горските производители и МСП в 
селските райони с оглед да се 
облагодетелстват от използването на 
консултантски услуги за подобряване на 

a) подпомагане на селскостопанските и 
горските производители и МСП в 
селските райони с оглед да се 
облагодетелстват от използването на 
консултантски услуги за подобряване на 
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икономическите и екологичните 
показатели, както и на климатичната 
съобразеност и устойчивост на 
изменението на климата на техните 
стопанства, предприятия и/или 
инвестиции;

икономическите и екологичните 
показатели, както и на климатичната 
съобразеност и устойчивост на 
изменението на климата на техните 
стопанства, предприятия и/или 
инвестиции;

б) насърчаване на въвеждането на 
управление на стопанства, услуги по 
заместване в стопанства и 
селскостопански консултантски услуги, 
както и консултантски услуги за 
горското стопанство, включително 
системата за съвети в селското 
стопанство, посочена в членове 12, 13 и 
14 от Регламент (ЕС) № HR/2012;

б) насърчаване на въвеждането на 
управление на стопанства, услуги по 
заместване в стопанства и 
селскостопански консултантски услуги, 
както и консултантски услуги за 
горското стопанство, включително 
системата за съвети в селското 
стопанство, посочена в членове 12, 13 и 
14 от Регламент (ЕС) № HR/2012;

в) насърчаване на обучението на 
консултанти.

в) насърчаване на обучението на 
консултанти.

вa) подпомагане за създаването на 
стопанства от млади 
селскостопански производители.

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

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

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

3. Органите или институциите, избрани 
да предоставят консултации, следва да 
разполагат с подходящи ресурси от 
редовно обучен и квалифициран 
персонал и консултантски опит, както
и да проявяват независимост и 
надеждност по отношение на сферите, в 
които дават консултации. 
Бенефициерите се избират чрез покани 
за набиране на предложения. 
Процедурата за подбор се управлява от 
публичното право и е отворена както за 
публични, така и за частни организации. 
Тя е обективна и изключва кандидати 
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с конфликт на интереси.
При предоставянето на консултации 
консултантските услуги съблюдават 
задълженията за поверителност на 
информацията съгласно 13, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № HR/2012.

При предоставянето на консултации 
консултантските услуги съблюдават 
задълженията за поверителност на 
информацията съгласно 13, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № HR/2012.

3a. Системата за съвети в селското 
стопанство отговаря на 
изискванията, посочени в член 12 от 
Регламент (ЕС) № HR/2012. 
Допълнително подпомагане за 
консултантски услуги се предоставя 
единствено ако държавата членка е 
създала система за съвети в селското 
стопанство, съгласно член 12 от 
Регламент (ЕС) № HR/2012.

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

4. Консултациите за селскостопански 
производители са свързани с два или 
повече приоритета на ЕС за развитие 
на селските райони и обхващат два или 
повече от следните елементи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д) по целесъобразност, стандартите за 
безопасност на труда или на 
стопанствата, основани на 
националното законодателство или
на законодателството на ЕС;
дa) подпомагане за създаването на 
стопанства от млади или нови 
селскостопански производители, за 
достъп до земя и заеми за създаване на 
стопанство или за която и да е от 
тези дейности;
дб) устойчивото развитие на 
икономическите дейности на 
земеделските стопанства в 
съответствие с всички мерки, 
препоръчани в програмите за 
развитие на селските райони, 
включително модернизирането на 
стопанства, изграждането на 
конкурентоспособност, секторната 
интеграция и развитието на 
биологичното земеделие;
дв) специфични консултантски услуги 
за подпомагане на местното 
преработване и търговското 
предлагане на близко разстояние, 
включително обучение и прилагането 
на адаптирани хигиенни правила и 
стандарти за безопасност на 
храните;
дг) аспекти на инициативата „Общо 
здраве“ във връзка с 
животновъдството.

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

Консултациите могат да включват и 
други въпроси, свързани с 
икономическата, селскостопанската или 
екологичната ефективност на 
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земеделското стопанство. земеделското стопанство.
5. Консултациите за горски 
производители обхващат като минимум 
приложимите задължения съгласно 
директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и 
2000/60/ЕО. Консултациите могат да 
включват и въпроси, свързани с 
икономическата и екологичната 
ефективност на горското стопанство.

5. Консултациите за горски 
производители обхващат като минимум 
приложимите задължения съгласно 
директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и 
2000/60/ЕО. Консултациите могат да 
включват и въпроси, свързани с 
икономическата и екологичната 
ефективност на горското стопанство.

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

6. Консултациите за МСП могат да 
включват въпроси, свързани с 
икономическата и екологичната 
ефективност на предприятието. 
Приоритет може да бъде даван на 
микропредпиятията и на МСП, 
свързани със селскостопанския и 
горския сектор.

7. Когато това е обосновано и уместно, 
част от консултациите могат да се 
предоставят на групи, като 
същевременно се отчита положението 
на всеки отделен потребител на 
консултантските услуги.

7. Когато това е обосновано и уместно, 
част от консултациите могат да се 
предоставят на групи, като 
същевременно се отчита положението 
на всеки отделен потребител на 
консултантските услуги.

8. Помощите по параграф 1, букви a) 
и в) се ограничават до максималните 
суми, определени в приложение I. 
Помощите по параграф 1, буква б) са 
намаляващи за максимален период от 
пет години от учредяването.

8. Помощите по параграф 1, букви a) 
и в) се ограничават до максималните 
суми, определени в приложение I. 
Помощите по параграф 1, буква б) са 
намаляващи за максимален период от 
пет години от учредяването.

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

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

Or. en

Изменение 7
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 18, 749, 755-759, 762, 767, 770, 771, 
776—778, 780, 782, 784, 786, 787, 790—795, 800, 802 и 806
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Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 Член 17
Схеми за качество за селскостопански 

продукти и храни
Схеми за качество за селскостопански 

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

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

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

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

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

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

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

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

— специфични характеристики на 
продукта или

— специфични характеристики на 
продукта или

— специфични селскостопански или 
производствени методи или

— специфични селскостопански или 
производствени методи или

— определено качество на готовия 
продукт, което значително надхвърля 
пазарните стокови стандарти по 
отношение на общественото здраве, 
здравето на животните или растенията, 
хуманното отношение към животните 
или опазването на околната среда;

— определено качество на готовия 
продукт, което значително надхвърля 
пазарните стокови стандарти по 
отношение на общественото здраве, 
здравето на животните или растенията, 
хуманното отношение към животните 
или опазването на околната среда; или
— къси и на местно равнище вериги за 
снабдяване с храни;

ii) схемата е отворена за всички 
производители;

ii) схемата е отворена за всички 
производители;

iii) схемата включва задължителни 
продуктови спецификации и спазването 
на тези спецификации се удостоверява 

iii) схемата включва задължителни 
продуктови спецификации и спазването 
на тези спецификации се удостоверява 
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от публични органи или от независим 
орган за инспекция;

от публични органи или от независим 
орган за инспекция;

iv) схемата е прозрачна и осигурява 
пълна проследяемост на продуктите; 

iv) схемата е прозрачна и осигурява 
пълна проследяемост на продуктите; 

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

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

1a. Подпомагането може също така 
да покрива разходите на 
селскостопански производители, 
групи производители или организации 
на производители за информационни 
и рекламни дейности за продуктите 
съгласно схемите за качество, 
посочени в параграф 1, букви а) и б).

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

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

Чрез дерогация от параграф 1 могат 
да бъдат подпомагани също и 
бенефициери, които са участвали в 
подобни схеми през програмния период 
2007—2013 г., при условие че се 
изключва двойното финансиране и е 
спазен общият максимален срок от 
пет години. Подпомагането се 
предоставя ежегодно при представяне 
на документи, удостоверяващи 
участие в схемата. Производителят 
обаче подава едно заявление, 
обхващащо петгодишен период.

За целите на настоящия параграф 
„постоянни разходи“ означава 
разходите, възникнали от 
присъединяването към схема за 
подпомагане на качеството, и 

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

годишната вноска за участие в такава 
схема, включително, когато е 
необходимо, разходите за проверки, 
които се изискват за удостоверяване 
спазването на спецификациите на 
схемата.

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

3. Помощите се ограничават до 
максималната сума, определена в 
приложение І. Когато подпомагането 
се предоставя на групи производители 
в съответствие с параграф 1а, 
държавите членки могат да 
определят друга максимална сума.

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
специфичните схеми за качество на ЕС, 
обхванати в параграф 1, буква a).

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
специфичните схеми за качество на ЕС, 
обхванати в параграф 1, буква a).

Or. en

Изменение 8
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 19—22, 812—814, 817—819, 828, 829, 
833, 834, 837, 838, 841, 850, 853, 855, 867—877, 884, 886, 903, 904 и 995

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 Член 18
Инвестиции във физически активи Инвестиции във физически активи

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

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

a) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

a) подобряват общата производителност 
и устойчивост на земеделското 
стопанство, включително 
ефективността на ресурсите му и 
баланса на парникови газове;

б) са свързани с преработката, 
предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопанските
продукти в обхвата на приложение I към 

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

Договора, или на памука, включително 
продукти, обхванати от схемите за 
качество, посочени в член 17; 
резултатът от производствения процес 
може да бъде продукт, който не е 
включен в обхвата на това приложение;
подпомагане може да се предоставя за 
създаване или развитие на малки 
кланици;

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

в) се отнасят до инфраструктура, 
свързана с развитието, 
модернизирането или адаптирането на 
селското стопанство, включително 
достъп до земеделска и горска земя, 
обединяване и подобряване на земи, 
доставка и спестяване на енергия и 
вода и колективно управление на 
земите и водите, или

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

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

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

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се предоставя на земеделски 
стопанства или на групи 
производители и организации. 
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жизнеспособността на 
стопанствата“.
3. Подпомагането по тази мярка е 
ограничено до максималните размери на 
помощта, установени в приложение I. 
Тези максимални размери могат да се 
увеличат за млади селскостопански 
производители, колективни инвестиции 
и интегрирани проекти, които включват 
подпомагане в рамките на повече от 
една мярка, инвестиции в райони със 
значителни природни ограничения 
съгласно член 33, параграф 3 и 
дейности, подпомагани по линия на 
ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост в 
съответствие с размерите на помощта, 
определени в приложение I. 
Максималният размер на 
комбинираната помощ обаче не може да 
превишава 90 %.

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

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

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

4a. Може да се предостави 
подпомагане по отношение на 
инвестиции, направени от 
селскостопанските производители за 
спазване на нововъведени стандарти 
на Съюза в областта на опазването 
на околната среда, общественото 
здраве, здравето на животните и 
растенията, хуманното отношение 
към животните и професионалната 
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безопасност, приети след влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 9
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 23—30, 928—930, 980, 967, 970 и 985

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 Член 20
Развитие на стопанства и предприятия Развитие на стопанства и предприятия
1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща:

a) стартова помощ за: a) стартова помощ за:

i) млади селскостопански 
производители;

i) млади селскостопански 
производители;

ii) неселскостопански дейности в 
селските райони;

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

iii) развитието на малки стопанства; iii) развитието на малки стопанства;

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности; 

б) инвестиции в неселскостопански 
дейности; 

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

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

вa) подпомагане за селскостопански 
производители, които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител, с цел 
създаване на жизнеспособни 
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стопански единици.
2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а), точка i) се предоставя на млади 
селскостопански производители.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпомагането по параграф 1, 
буква вa) се предоставя на земеделски 
производители, при условие че те:
a) са извършвали селскостопанска 
дейност в продължение на поне 10 
години; 
б)  прехвърлят трайно цялото си 
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стопанство и съответните права на 
плащане на друг земеделски 
производител и 
в) прекратяват окончателно всякаква 
селскостопанска дейност с търговски 
характер.
Държавите членки определят 
допълнителни критерии за 
жизнеспособността на стопанските 
единици, които могат да бъдат 
подпомагани съгласно параграф 1, 
буква ва).
2a. Когато се предоставя подпомагане 
съгласно параграф 1, буква а), точка ii) 
и буква б), може да се даде приоритет 
на неселскостопански дейности, 
свързани със селското и горското 
стопанство, както и на дейности, 
развивани от местни партньорства, 
водени от общността.

3. Като член на земеделско стопанство 
може да се разглежда всяко физическо 
или юридическо лице или група 
физически или юридически лица, 
независимо от статута на групата и 
нейните членове по силата на 
националното законодателство, с 
изключение на селскостопански 
работници. Когато юридическо лице 
или група от юридически лица се счита 
за член на земеделското стопанство, 
този член трябва да упражнява 
селскостопанска дейност в земеделското 
стопанство към момента на подаване на 
заявлението за подпомагане.

3. Като член на земеделско стопанство 
може да се разглежда всяко физическо 
или юридическо лице или група 
физически или юридически лица, 
независимо от статута на групата и 
нейните членове по силата на 
националното законодателство, с 
изключение на селскостопански 
работници. Когато юридическо лице 
или група от юридически лица се счита 
за член на земеделското стопанство, 
този член трябва да упражнява 
селскостопанска дейност в земеделското 
стопанство към момента на подаване на 
заявлението за подпомагане.

4. Подпомагането по параграф 1, 
буква a) се предоставя само при 
представянето на бизнес план. 
Изпълнението на този бизнес план 
трябва да започне в срок от шест месеца 
от датата на решението за отпускане на 
помощта.

4. Подпомагането по параграф 1, 
буква a) се предоставя само при 
представянето на бизнес план. 
Изпълнението на този бизнес план 
трябва да започне в срок от шест месеца 
от датата на решението за отпускане на 
помощта.

Държавите членки определят горни и 
долни прагове за разрешаване на достъп 
до подпомагане на земеделските 

Държавите членки определят горни и 
долни прагове за разрешаване на достъп 
до подпомагане на земеделските 
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стопанства респективно съгласно 
параграф 1, буква a), точка i) и 
параграф 1, буква a), точка iii). Долният 
праг за подпомагане по параграф 1, 
буква a), точка i) е значително по-нисък 
от горния праг за подпомагане по 
параграф 1, буква a), точка iii). 
Подпомагането обаче се ограничава до 
стопанства, отговарящи на 
определението за микро- и малки 
предприятия.

стопанства респективно съгласно 
параграф 1, буква a), точка i) и 
параграф 1, буква a), точка iii). Долният 
праг за подпомагане по параграф 1, 
буква a), точка i) е значително по-нисък 
от горния праг за подпомагане по 
параграф 1, буква a), точка iii). 
Подпомагането обаче се ограничава до 
стопанства, отговарящи на 
определението за микро- и малки 
предприятия.

Подпомагането по параграф 1, 
буква а), точка i) също може да бъде 
насочено към наемане на земя за 
млади селскостопански 
производители под формата на 
банкова гаранция за договори за наем 
на земя и помощ за лихви.

5. Подпомагането по параграф 1, 
буква a) е под формата на плащане с 
фиксиран размер, което може да се 
изплати на най-малко две вноски през 
максимален период от пет години. 
Плащанията могат да бъдат 
намаляващи. В съответствие с 
параграф 1, буква a), точки i) и ii) 
плащането на последната вноска се 
извършва само при коректно 
изпълнение на бизнес плана. 

5. Подпомагането по параграф 1, 
буква a) е под формата на плащане с 
фиксиран размер, което може да се 
изплати на най-малко две вноски през 
максимален период от пет години. 
Плащанията могат да бъдат
намаляващи. В съответствие с 
параграф 1, буква a), точки i) и ii) 
плащането на последната вноска се 
извършва само при коректно 
изпълнение на бизнес плана. 

6. Максималната сума на подпомагането 
по параграф 1, буква а) е установена в 
приложение I. Държавите членки 
определят сумата на подпомагането по 
параграф 1, буква a), точки i) и ii), като 
отчитат и социално-икономическата 
ситуация в програмния район.

6. Максималната сума на подпомагането 
по параграф 1, буква а) е установена в 
приложение I. Държавите членки 
определят сумата на подпомагането по 
параграф 1, буква a), точки i) и ii), като 
отчитат и социално-икономическата 
ситуация в програмния район.

7. Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се равнява на 120 % от 
годишното плащане, което 
бенефициерът е получавал по схемата за 
дребни селскостопански производители.

7. Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се равнява на 120% от 
годишното плащане, което 
бенефициерът е получавал по схемата за 
дребни селскостопански производители, 
изчислено за периода от датата на 
прехвърлянето до 31 декември 2020 г.
Съответната сума се изплаща под 
формата на еднократно плащане.
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7a. Подпомагането по параграф 1, 
буква ва) се предоставя под формата 
еднократно плащане в размер до 
максималната сума, определена в 
приложение І.

8. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
минималното съдържание на бизнес 
плановете и критериите, които ще се 
използват от държавите членки за 
определяне на праговете, посочени в 
параграф 4.

8. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
минималното съдържание на бизнес 
плановете и критериите, които ще се 
използват от държавите членки за 
определяне на праговете, посочени в 
параграф 4.

Or. en

Изменение 10
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 31, 32, 1036, 1038 и 1042

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 Член 21
Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони
Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони
1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща по-специално:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща по-специално:

a) изготвяне и актуализиране на планове 
за развитие на общините в селските 
райони и на техните основни услуги и 
на планове за защита и управление, 
отнасящи се до области от Натура 2000 
и други райони с висока природна 
стойност;

a) изготвяне и актуализиране на планове 
за развитие на общините в селските 
райони и на техните основни услуги и 
на планове за защита и управление, 
отнасящи се до области от Натура 2000 
и други райони с висока природна 
стойност;

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници;

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура, включително в 
развитието и разширяването на 
местния маркетинг и агротуризма; и
инвестиции в енергия от възобновяеми 
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източници, енергоспестяващи 
системи и системи за управление на 
отпадъците;

в) широколентова инфраструктура, 
включително нейното създаване, 
подобрение и разширяване, пасивна 
широколентова инфраструктура и мерки 
за достъп до решения чрез 
широколентова инфраструктура и 
електронно правителство;

в) широколентова инфраструктура, 
включително нейното създаване, 
подобрение и разширяване, пасивна 
широколентова инфраструктура и мерки 
за достъп до решения чрез 
широколентова инфраструктура и 
електронно правителство;

г) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

г) инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за 
населението на селските райони, 
включително за дейности за отдих и 
културни дейности, и в съответната 
инфраструктура;

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции за обществена полза в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация, дребномащабна 
туристическа инфраструктура, 
маркетинг на услуги за селски 
туризъм и обозначаване на 
туристически обекти;

е) проучвания и инвестиции, свързани с 
поддръжка, възстановяване и 
подобряване на културното и 
природното наследство на селата и 
селския ландшафт, включително 
съответните социално-икономически 
аспекти;

е) проучвания и инвестиции, свързани с 
поддръжка, възстановяване и 
подобряване на културното и 
природното наследство на селата и 
селския ландшафт, включително 
съответните социално-икономически 
аспекти;

ж) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 
преустройването на сгради или други 
съоръжения, разположени в близост до 
населени места от селски тип, с оглед 
подобряване на качеството на живот 
или повишаване на екологичната 
ефективност на населеното място.

ж) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 
преустройването на сгради или други 
съоръжения, разположени в близост до 
населени места от селски тип, с оглед 
подобряване на качеството на живот 
или повишаване на екологичната 
ефективност на населеното място.

Приоритет може да се дава на 
инвестиции във водени от 
общността инициативи за местно 
развитие и инвестиционни проекти, 
които са собственост на общността 
и под контрола на общността.
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2. Подпомагането по тази мярка се 
отнася единствено до дребна по мащаби 
инфраструктура съгласно определеното 
в програмата от всяка държава членка. 
Програмите за развитие на селските 
райони обаче могат да предвиждат 
специфични дерогации от това правило 
за инвестиции в широколентова 
инфраструктура и енергия от 
възобновяеми източници. В този случай 
се предвиждат ясни критерии за 
осигуряване на взаимно допълване с 
помощта в рамките на други 
инструменти на ЕС.

2. Подпомагането по тази мярка се 
отнася единствено до дребна по мащаби 
инфраструктура съгласно определеното 
в програмата от всяка държава членка. 
Програмите за развитие на селските 
райони обаче могат да предвиждат 
специфични дерогации от това правило 
за инвестиции в широколентова 
инфраструктура и енергия от 
възобновяеми източници. В този случай 
се предвиждат ясни критерии за 
осигуряване на взаимно допълване с 
помощта в рамките на други 
инструменти на ЕС.

3. Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато 
съответните дейности се изпълняват в 
съответствие с плановете за развитие на 
общините в селските райони и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, а ако 
съществува стратегия за местно 
развитие, са съгласувани и с нея.

3. Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато 
съответните дейности се изпълняват в 
съответствие с плановете за развитие на 
общините в селските райони и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, а ако 
съществува стратегия за местно 
развитие, са съгласувани и с нея.

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане по 
настоящата мярка.

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане по 
настоящата мярка.

Or. en

Изменение 11
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 33, 1085 и 1095

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 Член 22
Инвестиции в развитие на горските Инвестиции в устойчиво развитие на 
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райони и подобряване 
жизнеспособността на горите

горските райони и подобряване 
жизнеспособността на горите

1. Подпомагането по тази мярка се 
отнася до:

1. Подпомагането по тази мярка се 
отнася до:

a) залесяване и създаване на гористи 
местности; 

a) залесяване и създаване на гористи 
местности; 

б) създаване на агро-лесовъдни системи; б) създаване на агро-лесовъдни системи;
в) превенция и възстановяване на 
вредите върху горите от горски пожари 
и природни бедствия, включително 
нашествие от вредители и поява на 
болест, катастрофични събития и 
заплахи, свързани с климата; 

в) превенция и възстановяване на 
вредите върху горите от горски пожари 
и природни бедствия, включително 
нашествие от вредители и поява на 
болест, катастрофични събития и 
заплахи, свързани с климата; 

г) инвестиции за подобряване на 
устойчивостта и екологичната стойност, 
както и на потенциала за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
на горските екосистеми;

г) инвестиции за подобряване на 
устойчивостта и екологичната стойност, 
както и на потенциала за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
на горските екосистеми;

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти.

д) инвестиции в подобрени технологии 
за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на 
горски продукти.

2. Ограниченията на собствеността 
върху гори, установени в членове 36—
40, не се прилагат към тропичните и 
субтропичните гори и към залесените 
площи на териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 на Съвета, и към 
френските отвъдморски департаменти.

2. Ограниченията на собствеността 
върху гори, установени в членове 23—
27, не се прилагат към тропичните и 
субтропичните гори и към залесените 
площи на териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 на Съвета от 19 юли 
1993 г. относно въвеждане на 
специфични мерки за малките 
острови в Егейско море относно 
някои селскостопански продукти, и 
към френските отвъдморски 
департаменти.

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
само при представянето на план за 
управление на горите или на 
еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото управление 

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
само при представянето на
относимата информация от план за 
управление на горите или на 
еквивалентен инструмент в 
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на горите както е определен от 
министерската конференция за защита
на горите в Европа от 1993 г. (наричан 
по-надолу „устойчиво управление на 
горите“).

съответствие с устойчивото управление 
на горите, както е определен от 
министерската конференция за опазване
на горите в Европа от 1993 г. (наричан 
по-надолу „устойчиво управление на 
горите“).

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
условията за установяване на 
настъпването на природно бедствие, 
нашествие от вредители или поява на 
болест и определянето на допустимите 
видове превантивни действия.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
условията за установяване на 
настъпването на природно бедствие, 
нашествие от вредители или поява на 
болест и определянето на допустимите 
видове превантивни действия.

Or. en

Изменение 12
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 34 и ENVI 77—78

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 Член 23
Залесяване и създаване на гористи 

местности
Залесяване и създаване на гористи 

местности
1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
петнадесет години.

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и 
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изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация, коледни елхи или 
бързорастящи дървета за 
производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 
за местните условия.

отговарят на минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на дървесни видове с кратък 
цикъл на ротация, коледни елхи или 
бързорастящи дървета за 
производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 
за местните условия. С цел избягване на
отрицателното въздействие върху 
околната среда или биологичното 
разнообразие държавите членки 
могат да определят райони като 
неподходящи за залесяване.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 90 относно определянето на 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда, посочени в параграф 2.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 90, определящи минималните 
изисквания по отношение на околната 
среда, посочени в параграф 2, които 
вземат предвид разнообразието на 
горските екосистеми в целия Съюз.

Or. en

Изменение 13
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 36, 115 и 1158

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 Член 24
Създаване на агро-лесовъдни системи Създаване на агро-лесовъдни системи

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
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покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от три години.

покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от пет години.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ.
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско ползване на земята.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ.
Държавите членки определят
минималния и максималния брой 
дървета, които могат да се засаждат или 
запазват на хектар, като се съобразяват 
с местните почвено-климатични и 
екологични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на
устойчиво земеделско ползване на 
земята.

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

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

Or. en

Изменение 14
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 1173, 1202 и 1203

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 Член 25
Превенция и възстановяване на вредите 

върху горите от горски пожари, 
природни бедствия и катастрофични 

събития

Превенция и възстановяване на вредите 
върху горите от горски пожари, 

природни бедствия и катастрофични 
събития

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
полупублични и публични собственици 
на земи, общини, държавни гори и 
техни сдружения, и покрива разходите 
за:

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
полупублични и публични собственици 
на земи, общини, държавни гори и 
техни сдружения, и покрива разходите 
за:

a) изграждане на защитна 
инфраструктура. В случай на 

a) изграждане на защитна 
инфраструктура. В случай на 
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противопожарни просеки помощта 
може да покрива също участие за 
финансиране на разходите за 
поддръжка. Не се предоставя 
подпомагане за свързани 
селскостопански дейности в райони, 
обхванати от агроекологични 
ангажименти;

противопожарни просеки помощта 
може да покрива също участие за 
финансиране на разходите за 
поддръжка. Не се предоставя 
подпомагане за свързани 
селскостопански дейности в райони, 
обхванати от агроекологични 
ангажименти. Подпомагане може да се 
предоставя на животновъди, чиито 
тревопасни животни 
предотвратяват пожари 
посредством пашата си.

б) местни превантивни дейности с 
малък мащаб за борба с пожарите или 
други природни бедствия;

б) местни превантивни дейности с 
малък мащаб за борба с пожарите или 
други природни бедствия;

в) изграждане и усъвършенстване на 
средства за мониторинг на горски 
пожари, нашествия на вредители и 
поява на болести, както и за 
комуникационна техника;

в) изграждане и усъвършенстване на 
средства за мониторинг на горски 
пожари, нашествия на вредители и 
поява на болести, както и за 
комуникационна техника; и

г) възстановяване на горския потенциал, 
повреден вследствие на пожари и други 
природни бедствия, включително 
вредители, болести, както и 
катастрофични събития и събития, 
свързани с изменението на климата.

г) възстановяване на горския потенциал, 
повреден вследствие на пожари и други 
природни бедствия, включително 
вредители, болести, както и 
катастрофични събития и събития, 
свързани с изменението на климата.

2. В случай на превантивни действия 
във връзка с вредители и болести рискът 
от настъпване на съответното бедствие 
трябва да се подкрепя от научни 
доказателства и да бъде признат от 
научни обществени организации. Когато 
е уместно, в програмите трябва да се 
предоставя списък на видовете 
вредители по растенията, които могат да 
причинят бедствия. 

2. В случай на превантивни действия 
във връзка с вредители и болести рискът 
от настъпване на съответното бедствие 
трябва да се подкрепя от научни 
доказателства и да бъде признат от 
научни обществени организации. Когато 
е уместно, в програмите трябва да се 
предоставя списък на видовете 
вредители по растенията, които могат да 
причинят бедствия. 

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите. За стопанства над определен 
размер, който държавите членки 
определят в програмата, подпомагане се 
предоставя само при представянето на 
план за управление на горите с 
подробно формулирани превантивни 

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите. За стопанства над определен 
размер, който държавите членки 
определят в програмата, подпомагане се 
предоставя само при представянето на 
план за управление на горите с 
подробно формулирани превантивни 
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цели. цели.
Горските райони, класифицирани като 
райони със среден или висок риск от 
пожари според плана за опазване на 
горите, установен от държавите членки, 
са допустими за помощ, свързана с 
предотвратяване на горски пожари. 
Горските райони, класифицирани като 
райони със среден или висок риск от 
пожари според плана за опазване на 
горите, установен от държавите членки, 
са допустими за помощ, свързана с 
предотвратяване на горски пожари.

Горските райони, класифицирани като 
райони със среден или висок риск от 
пожари според плана за опазване на 
горите, установен от държавите членки, 
са допустими за помощ, свързана с 
предотвратяване на горски пожари. 
Горските райони, класифицирани като 
райони със среден или висок риск от 
пожари според плана за опазване на 
горите, установен от държавите членки, 
са допустими за помощ, свързана с 
предотвратяване на горски пожари.

3. Подпомагането по параграф 1, буква 
г) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие и 
причиняването на разрушения в размер 
най-малко на 30 % на съответния 
горски потенциал вследствие на 
настъпването на това бедствие или на 
мерките, приети в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест по 
растенията или нашествие на вредители.
Тези проценти се определят въз 
основа или на средния наличен горски 
потенциал през тригодишния период, 
който непосредствено предхожда 
бедствието, или на средната стойност за 
петгодишния период, който 
непосредствено предхожда бедствието, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

3. Подпомагането по параграф 1, буква 
г) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие и 
причиняването на значителни
разрушения, чиито праг следва да се 
определи от държавите членки, на 
съответния горски потенциал 
вследствие на настъпването на това 
бедствие или на мерките, приети в 
съответствие с Директива 2000/29/ЕО за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията или нашествие на 
вредители. Степента на щетите се 
определя въз основа или на средния 
наличен горски потенциал през 
тригодишния период, който 
непосредствено предхожда бедствието, 
или на средната стойност за 
петгодишния период, който 
непосредствено предхожда бедствието, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

4. По тази мярка не се предоставя 
подпомагане за загуби на доход, 
дължащи се на природното бедствие.

4. По тази мярка не се предоставя 
подпомагане за загуби на доход, 
дължащи се на природното бедствие.

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

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

Or. en

Изменение 15
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 1095 и 1096

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 Член 27
Инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти

Инвестиции в подобрени технологии за 
лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 
горски продукти

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 
горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи. 

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка, 
мобилизирането и търговия с добавена 
стойност за горските продукти. За 
териториите на Азорските острови, 
островите Мадейра, Канарските 
острови, малките острови в Егейско 
море по смисъла на Регламент (EИО) 
№ 2019/93 и френските отвъдморски 
департаменти за предприятия, които не 
са МСП, също може да се отпускат 
помощи. 

Подпомагане се предоставя само за 
инвестиции и технологии, които са в 
съответствие с Регламент (ЕC) № 
995/2010 и не увреждат биологичното 
разнообразие или други горски 
екосистемни услуги.

2. Инвестициите, свързани с 
подобряване на икономическата 
стойност на горите, се осъществяват на 
равнището на горското стопанство и 

2. Инвестициите, свързани с 
подобряване на икономическата 
стойност на горите, се осъществяват на 
равнището на горското стопанство и 
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могат да включват инвестиции за 
оборудване и практики за прибиране на 
реколтата, щадящи почвата и ресурсите.

могат да включват инвестиции за 
оборудване и практики за прибиране на 
реколтата, щадящи почвата и ресурсите.

3. Инвестициите, свързани с 
използването на дървесина като 
суровина или като източник за 
производство на енергия, се ограничават 
до всички стопански дейности, 
предхождащи промишлената 
преработка.

3. Инвестициите, свързани с 
използването на дървесина като 
суровина или като източник за 
производство на енергия, се ограничават 
до всички стопански дейности, 
предхождащи промишлената 
преработка.

4. Подкрепата се ограничава до 
максималните размери, определени в 
приложение І.

4. Подкрепата се ограничава до 
максималните размери, определени в 
приложение І.

Or. en

Изменение 16
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 40, 1250—1254 и 1276

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 Член 28
Създаване на групи производители Създаване на групи и организации на

производители
1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на групи на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство с цел:

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването и развитието на групи и 
организации на производителите в 
сектора на селското и горското 
стопанство с цел:

a) адаптиране към пазарните изисквания 
на продукцията и производството на 
производители, които са членове на 
такива групи;

a) адаптиране към пазарните изисквания 
на продукцията и производството на 
производители, които са членове на 
такива групи;

б) съвместно пускане на стоки на 
пазара, включително подготовка за 
продажби, централизация на продажби 
и доставки за купувачи на едро;

б) съвместно пускане на стоки на 
пазара, включително подготовка за 
продажби, централизация на продажби 
и доставки за купувачи на едро;

в) установяване на общи правила за в) установяване на общи правила за 
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информация за продукцията, в частност 
за прибирането на реколтата и 
наличностите; както и

информация за продукцията, в частност 
за прибирането на реколтата и 
наличностите; както и

г) други дейности, които могат да се 
осъществяват от групи на 
производителите, като изграждане на 
умения и организация за стопанска и 
търговска дейност и улесняване на 
иновационните процеси.

г) други дейности, които могат да се 
осъществяват от групи на 
производителите, като изграждане на 
умения и организация за стопанска и 
търговска дейност и улесняване на 
иновационните процеси.

2. Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП.

2. Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Приоритет може да се дава на 
групи производители на 
висококачествени продукти в обхвата 
на член 17, както и на 
микропредприятия. Не се предоставя 
подпомагане на групи производители, 
които не отговарят на критериите в
определението за МСП.

Държавите членки проверяват дали 
целите на бизнес плана са изпълнени в 
срок от пет години след признаване на 
групата производители.

Държавите членки проверяват дали 
целите на бизнес плана са изпълнени в 
срок от пет години след признаване на 
групата производители.

3. Подкрепата се изплаща като 
фиксирана помощ на годишни вноски за 
първите пет години след датата, на 
която групата производители е призната 
въз основа на своя бизнес план. Тя се 
изчислява на база годишната продадена 
продукция от групата. Държавите 
членки изплащат последната вноска 
едва след като са проверили коректното 
изпълнение на бизнес плана.

3. Подкрепата се изплаща като 
фиксирана помощ на годишни вноски за 
първите пет години след датата, на 
която групата производители е призната 
въз основа на своя бизнес план. Тя се 
изчислява на база годишната продадена 
продукция от групата. Държавите 
членки изплащат последната вноска 
едва след като са проверили коректното 
изпълнение на бизнес плана.

През първата година държавите членки 
могат да изплатят помощ на групата 
производители, изчислена на база 
средната годишна продадена продукция 
от нейните членовете през трите години, 
предхождащи включването им в 
групата. За групи на производителите в 
горския сектор подпомагането се 
изчислява на база средната продадена 
продукция от членовете на групата през 
последните пет години, предхождащи 

През първата година държавите членки 
могат да изплатят помощ на групата 
производители, изчислена на база 
средната годишна продадена продукция 
от нейните членовете през трите години, 
предхождащи включването им в 
групата. За групи на производителите в 
горския сектор подпомагането се 
изчислява на база средната продадена 
продукция от членовете на групата през 
последните пет години, предхождащи 
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нейното признаване, с изключение на 
най-високата и на най-ниската стойност.

нейното признаване, с изключение на 
най-високата и на най-ниската стойност.

4. Подкрепата се ограничава до 
максималните проценти и суми, 
определени в приложение І.

4. Подкрепата се ограничава до 
максималните проценти и суми, 
определени в приложение І.

Or. en

Изменение 17
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 1290, 1292, 1317—1320, 1324, 1326, 
1329, 1333, 1334 и 1340

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 Член 29
Агроекология и климат Агроекология и климат

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

1. Държавите членки предоставят 
подпомагането по тази мярка в рамките 
на техните територии, съобразно 
техните специфични национални, 
регионални или местни нужди и 
приоритети. Тази мярка е насочена 
както към опазването, така и към 
насърчаването на необходимите 
промени в селскостопанските 
практики, които има положителен 
принос за околната среда и климата. 
Нейното включване в програмите за 
развитие на селските райони е 
задължително.

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на земеделска земя. 

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на земеделска земя или 
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Когато са надлежно обосновани за 
постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от други 
управители на земи.

на земя, подходяща за 
селскостопанска дейност. 
Агроекологичните програми са 
насочени към примери на най-добри 
практики (съгласно „принципа на 
предшественика“), включително 
такива, които се отнасят до 
управлението на почвите, 
управлението на водите, 
биологичното разнообразие, 
рециклирането на хранителни 
вещества и поддържането на 
екосистемите, и дават приоритет на 
инвестициите в тези техники. 
Програмите имат за цел 
разпространяването на най-добри 
практики по цялата територия, на 
която се осъществяват. Схемите, 
свързани с климата, могат да са 
насочени към подобряването на 
ефективността на намаляването на 
парниковите газове на цялото 
земеделско стопанство или 
селскостопанска система. Когато са 
надлежно обосновани за постигане на 
екологичните цели, плащания за 
агроекология и климат може да се 
отпускат и на други управители на земи 
или групи от други управители на земи.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) № 
HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) № 
HR/2012 и всички приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

4. Държавите членки се стремят да 
обезпечат лицата, които се задължават 

4. Държавите членки се стремят да 
обезпечат лицата, които се задължават 



AM\921535BG.doc 39/84 PE501.948v01-00

BG

да извършват дейности по тази мярка, с 
необходимите знания и информация за 
тяхното изпълнение, в това число чрез 
експертни консултации във връзка с 
ангажиментите и/или чрез поставянето 
на подпомагането по тази мярка в 
зависимост от съответно обучение.

да извършват дейности по тази мярка, с 
необходимите знания и информация за 
тяхното изпълнение, в това число чрез 
експертни консултации във връзка с 
ангажиментите и/или чрез поставянето 
на подпомагането по тази мярка в 
зависимост от съответно обучение.

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда. За нови ангажименти, 
които пряко следват тези, поети в 
първоначалния период, държавите 
членки могат да посочат по-кратък 
период в програмите си за развитие 
на селските райони.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато ангажиментите се поемат от 
групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
е 30 %.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато ангажиментите са част от 
колективно действие, максималното 
равнище е 30 %.

Не се предоставя подпомагане от 
ЕЗФРСР за ангажименти, обхванати 
от дял III, глава 2 от Регламент 
(ЕС) № DP/2012.
6a. За дейности относно опазването 
на околната среда в надлежно 
обосновани случаи държавите членки 
могат, чрез дерогация от параграф 6, 
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да предоставят подпомагане като 
фиксирано или еднократно плащане 
на единица по отношение на 
ангажиментите за отказ за 
използване на площи за търговски 
цели. Такова подпомагане се изчислява 
въз основа на направени 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи.

7. Когато това е необходимо с оглед 
осигуряване на ефикасното прилагане 
на мярката, държавите членки могат да 
използват процедурата за подбор на 
бенефициери по член 49, параграф 3.

7. Когато това е необходимо с оглед 
осигуряване на ефикасното прилагане 
на мярката, държавите членки могат да 
използват процедурата за подбор на 
бенефициери по член 49, параграф 3.

8. Подкрепата се ограничава до 
максималните суми, определени в 
приложение І.

8. Подкрепата се ограничава до 
максималните суми, определени в 
приложение І.

Подкрепа по тази мярка не се 
предоставя за ангажименти, които 
попадат в обхвата на мярката за 
биологично земеделие.

Подкрепа по тази мярка не се 
предоставя за ангажименти, които 
попадат в обхвата на мярката за 
биологично земеделие.

9. Могат да се отпускат помощи за 
опазване на генетичните ресурси в 
земеделието за дейности, които не са 
обхванати от разпоредбите по 
параграфи 1—8.

9. Могат да се отпускат помощи за 
опазване и устойчиво използване и 
развитие на генетичните ресурси в 
земеделието за дейности, които не са 
обхванати от разпоредбите по 
параграфи 1—8.

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
едногодишното удължаване на срока на 
ангажиментите след изтичане на 
първоначалния период на дейността, 
условията, приложими към 
ангажиментите за преминаване към 
екстензивно животновъдство или за 
промяна в осъществяването на 
животновъдната дейност, за 
ограничаване употребата на торове, 
препарати за растителна защита или 
други материали за третиране, за 
отглеждане на местни породи, които са 
заплашени от изчезване в 
животновъдството или за запазване на 
генетичните растителни ресурси, както 
и относно определяне на допустимите 

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
едногодишното удължаване на срока на 
ангажиментите след изтичане на 
първоначалния период на дейността, 
условията, приложими към 
ангажиментите за преминаване към 
екстензивно животновъдство или за 
промяна в осъществяването на 
животновъдната дейност, за 
ограничаване употребата на торове, 
препарати за растителна защита или 
други материали за третиране, за 
отглеждане на местни породи, които са 
заплашени от изчезване в 
животновъдството или за запазване на 
генетичните растителни ресурси, както 
и относно определяне на допустимите 
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дейности по параграф 9. дейности по параграф 9.

Or. en

Изменение 18
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 1290, 1292, 1317—1320, 1324, 1326, 
1329, 1333, 1334 и 1340

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 Член 29
Агроекология и климат Агроекология и климат

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

1. Държавите членки предоставят 
подпомагането по тази мярка в рамките 
на техните територии, съобразно
техните специфични национални, 
регионални или местни нужди и 
приоритети. Тази мярка е насочена 
както към опазването, така и към 
насърчаването на необходимите 
промени в селскостопанските 
практики, които има положителен 
принос за околната среда и климата. 
Нейното включване в програмите за 
развитие на селските райони е 
задължително.

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на земеделска земя. 
Когато са надлежно обосновани за 
постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от други 

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на земеделска земя или 
на земя, подходяща за 
селскостопанска дейност. 
Агроекологичните програми са 
насочени към примери на най-добри 
практики (съгласно „принципа на 
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управители на земи. предшественика“), включително 
такива, които се отнасят до 
управлението на почвите, 
управлението на водите, 
биологичното разнообразие, 
рециклирането на хранителни 
вещества и поддържането на 
екосистемите, както даването на 
приоритет на инвестициите в тези 
техники. Програмите имат за цел 
разпространяването на най-добри 
практики по цялата територия, на 
която се осъществяват. Схемите, 
свързани с климата, могат да са 
насочени към подобряването на 
ефективността на намаляването на 
парниковите газове на цялото 
земеделско стопанство или 
селскостопанска система. Когато са 
надлежно обосновани за постигане на 
екологичните цели, плащания за 
агроекология и климат може да се 
отпускат и на други управители на земи 
или групи от други управители на земи.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

Чрез дерогация от член 129 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза, финансирането от ЕЗФРСР 
може да се използва за ангажименти, 
обхванати от дял III, глава 2 от 
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Регламент (ЕС) № DP/(2012).
4. Държавите членки се стремят да 
обезпечат лицата, които се задължават 
да извършват дейности по тази мярка, с 
необходимите знания и информация за 
тяхното изпълнение, в това число чрез 
експертни консултации във връзка с 
ангажиментите и/или чрез поставянето 
на подпомагането по тази мярка в 
зависимост от съответно обучение.

4. Държавите членки се стремят да 
обезпечат лицата, които се задължават 
да извършват дейности по тази мярка, с 
необходимите знания и информация за 
тяхното изпълнение, в това число чрез 
експертни консултации във връзка с 
ангажиментите и/или чрез поставянето 
на подпомагането по тази мярка в 
зависимост от съответно обучение.

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда. За нови ангажименти, 
които пряко следват тези, поети в 
първоначалния период, държавите 
членки могат да посочат по-кратък 
период в програмите си за развитие 
на селските райони.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато ангажиментите се поемат от 
групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
е 30 %.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато ангажиментите са част от 
колективно действие, максималното 
равнище е 30 %.

6a. За дейности относно опазването 
на околната среда в надлежно 
обосновани случаи държавите членки 
могат, чрез дерогация от параграф 6, 
да предоставят подпомагане като 
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фиксирано или еднократно плащане 
на единица по отношение на 
ангажиментите за отказ за 
използване на площи за търговски 
цели. Такова подпомагане се изчислява 
въз основа на направени 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи.

7. Когато това е необходимо с оглед 
осигуряване на ефикасното прилагане 
на мярката, държавите членки могат да 
използват процедурата за подбор на 
бенефициери по член 49, параграф 3.

7. Когато това е необходимо с оглед 
осигуряване на ефикасното прилагане 
на мярката, държавите членки могат да 
използват процедурата за подбор на 
бенефициери по член 49, параграф 3.

8. Подкрепата се ограничава до 
максималните суми, определени в 
приложение І.

8. Подкрепата се ограничава до 
максималните суми, определени в 
приложение І.

Подкрепа по тази мярка не се 
предоставя за ангажименти, които 
попадат в обхвата на мярката за 
биологично земеделие.

Подкрепа по тази мярка не се 
предоставя за ангажименти, които 
попадат в обхвата на мярката за 
биологично земеделие.

9. Могат да се отпускат помощи за 
опазване на генетичните ресурси в 
земеделието за дейности, които не са 
обхванати от разпоредбите по 
параграфи 1—8.

9. Могат да се отпускат помощи за 
опазване и устойчиво използване и 
развитие на генетичните ресурси в 
земеделието за дейности, които не са 
обхванати от разпоредбите по 
параграфи 1—8.

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
едногодишното удължаване на срока на 
ангажиментите след изтичане на 
първоначалния период на дейността, 
условията, приложими към 
ангажиментите за преминаване към 
екстензивно животновъдство или за 
промяна в осъществяването на 
животновъдната дейност, за 
ограничаване употребата на торове, 
препарати за растителна защита или 
други материали за третиране, за 
отглеждане на местни породи, които са 
заплашени от изчезване в 
животновъдството или за запазване на 
генетичните растителни ресурси, както 
и относно определяне на допустимите 

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
едногодишното удължаване на срока на 
ангажиментите след изтичане на 
първоначалния период на дейността, 
условията, приложими към 
ангажиментите за преминаване към 
екстензивно животновъдство или за 
промяна в осъществяването на 
животновъдната дейност, за 
ограничаване употребата на торове, 
препарати за растителна защита или 
други материали за третиране, за 
отглеждане на местни породи, които са 
заплашени от изчезване в 
животновъдството или за запазване на 
генетичните растителни ресурси, както 
и относно определяне на допустимите 
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дейности по параграф 9. дейности по параграф 9.

Or. en

Изменение 19
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 43, 1352 и 1362—1364

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 Член 30
Биологично земеделие Биологично земеделие

1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя на хектар ИЗЗ, на 
селскостопански производители или 
групи селскостопански производители, 
които доброволно се ангажират да 
преминат към или да поддържат 
практиките и методите за биологично 
земеделие, определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета.

1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя на хектар ИЗЗ, на 
селскостопански производители или 
групи селскостопански производители, 
които доброволно се ангажират да 
преминат към или да поддържат 
практиките и методите за биологично 
земеделие, определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. 
относно биологичното производство 
и етикетирането на биологични 
продукти.

2. Подкрепа се предоставя само за онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава I на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012, приложимите 
минимални изисквания за употреба на 
торове и препарати за растителна 
защита, както и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати изисквания се 
установяват в програмите.

Подкрепа се предоставя само за онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава I на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012, съответните
задължения, установени съгласно дял 
III, глава 2 от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, приложимите минимални 
изисквания за употребата на торове и 
препарати за растителна защита, както и 
други приложими задължителни 
изисквания, установени от 
националното законодателство. Всички 
упоменати изисквания се установяват в 
програмите. 

3. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 

3. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
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години. Когато подпомагането се 
предоставя за поддържането на 
биологично земеделие, държавите 
членки могат да предвидят в своите 
програми за развитие на селските 
райони едногодишно удължаване след 
изтичане на първоначалния период.

години. За насърчаване възприемането 
на тази мярка и след 2015 г. 
държавите членки могат да 
установят механизъм за подпомагане 
на селскостопанските производители 
чрез последваща мярка след 2020 г. 
Когато подпомагането се предоставя за 
поддържането на биологично земеделие, 
държавите членки могат да предвидят в 
своите програми за развитие на селските 
райони едногодишно удължаване след 
изтичане на първоначалния период.

4. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за поети 
задължения. Когато задълженията се 
поемат от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
е 30 %.

4. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за поети 
задължения. Когато задълженията се 
поемат от групи селскостопански 
производители или от групи от други 
управители на земи, максималното 
равнище е 30 %.

5. Подкрепата се ограничава до 
максималните суми, определени в 
приложение І.

5. Подкрепата се ограничава до 
максималните суми, определени в 
приложение І.

5a. В програмите си за развитие на 
селските райони държавите членки 
посочват начина, по който тази 
мярка може да се комбинира с други, и 
по-специално с мерките, определени в 
членове 17, 18, 28, 29 и 31—36, с цел 
разширяване на биологичното 
земеделие и постигане на 
екологичните и икономическите цели 
на селските райони.

Or. en

Изменение 20
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 1368, 1393, 1394 и ENVI 104—107
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Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 Член 31
Плащания по Натура 2000 и Рамковата 

директива за водите
Плащания по Натура 2000 и Рамковата 

директива за водите
1. Подкрепата, предвидена в тази мярка, 
се отпуска годишно и за хектар 
използвана земеделска земя или за 
хектар гора, за да компенсира 
бенефициерите за направените разходи 
и пропуснатите доходи, произтичащи от 
неблагоприятните условия във 
въпросните райони, свързани с 
изпълнението на Директиви
92/43/EИО, 2009/147/EО и 2000/60/EО. 

1. Подкрепата, предвидена в тази мярка, 
се отпуска годишно и за хектар 
използвана земеделска земя или за 
хектар гора, за да компенсира 
бенефициерите за направените разходи 
и пропуснатите доходи, произтичащи от 
неблагоприятните условия във 
въпросните райони, свързани с 
изпълнението на Директива 92/43/EИО 
на Съвета от 21 май 1992 г. за 
опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна1, Директива 2009/147/EC на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици2 и 
Директива 2000/60/EC на Европейския 
парламент и на съвета от 23 
октомври 2000 г година за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите3. 

За изискванията с постоянен 
характер подкрепата може да бъде 
под формата на плащане на 
еднократна сума за хектар използвана 
земеделска земя или за хектар гора, 
която покрива пълната компенсация. 
В този случай изискванията се 
записват като сервитути за 
бъдещото използване на земята в 
националния поземлен регистър. В 
надлежно обосновани случаи може да 
бъде предоставено подпомагане въз 
основа на разходи на единица, 
различна от хектар, като например 
на километър воден път.
Подпомагането може да обхваща 
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материални и/или нематериални 
инвестиции в непроизводствени 
дейности, които са необходими за 
постигане на съответствие с 
изискванията, свързани с Директиви 
2009/147/EО, 92/43/EИО и 2000/60/EО.

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори. В надлежно обосновани случаи 
подпомагане може да се предостави и на 
други управители на земи.

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори. В надлежно обосновани случаи 
подпомагане може да се предостави и на 
други управители на земи.

3. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО се 
отпуска само по отношение на 
неблагоприятни условия, произтичащи 
от изискванията, които надхвърлят 
условията за добро селскостопанско и 
екологично състояние, посочени в член 
94 от и в приложение II към Регламент 
(ЕС) № HR/2012 на Съвета.

3. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО се 
отпуска само по отношение на 
неблагоприятни условия, произтичащи 
от изискванията, които надхвърлят 
условията за добро селскостопанско и 
екологично състояние, посочени в член 
94 от и в приложение II към Регламент 
(ЕС) № HR/2012 на Съвета, и 
съответните задължения, 
установени съгласно дял ІІІ, глава 2 
от Регламент (ЕС) № DP/2012. В 
програмите за развитие на селските 
райони могат да се предвидят 
специфични разпоредби за случаи, при 
които за въпросното стопанство 
посочените задължения са 
несъвместими с целите на тези 
директиви.

4. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
2000/60/ЕО се отпуска само по 
отношение на специфични изисквания, 
които: 

4. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
2000/60/ЕО се отпуска само по 
отношение на специфични изисквания, 
които: 

a) бяха въведени с Директива 
2000/60/ЕО и са в съответствие с 
програмите от мерки, които са част от 
плановете за управление на речните 
басейни, с цел да се постигнат 
набелязаните в същата директива 
екологични цели, и надхвърлят мерките, 
изисквани във връзка с прилагането на 

a) бяха въведени с Директива 
2000/60/ЕО и са в съответствие с 
програмите от мерки, които са част от 
плановете за управление на речните 
басейни, с цел да се постигнат 
набелязаните в същата директива 
екологични цели, и надхвърлят мерките, 
изисквани във връзка с прилагането на 
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друго законодателство на ЕС в областта 
на защитата на водите;

друго законодателство на ЕС в областта 
на защитата на водите;

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и стандартите 
за добро земеделско и екологично 
състояние, предвидени в глава І на дял 
VI от Регламент (ЕС) № HR/2012 и 
задълженията, установени в глава 2 на 
дял III от Регламент (ЕС) № DP/2012;

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и стандартите 
за добро земеделско и екологично 
състояние, предвидени в глава І на дял 
VI от Регламент (ЕС) № HR/2012 и 
задълженията, установени в дял III, 
глава 2 от Регламент (ЕС) № DP/2012;

в) надхвърлят степента на защита, 
предвидена в законодателството на ЕС, 
съществуващо към момента на 
приемане на Директива 2000/60/ЕО, 
както се предвижда в член 4, параграф 9 
от Директива 2000/60/ЕО; както и

в) надхвърлят степента на защита, 
предвидена в законодателството на ЕС, 
съществуващо към момента на 
приемане на Директива 2000/60/ЕО, 
както се предвижда в член 4, параграф 9 
от Директива 2000/60/ЕО; както и

г) налагат съществени промени в начина 
на използване на земята и/или 
съществени ограничения в 
селскостопанската практика, които 
водят до значителна загуба на доход. 

г) налагат съществени промени в начина 
на използване на земята и/или 
съществени ограничения в 
селскостопанската практика, които 
водят до значителна загуба на доход. 

5. Изискванията, посочени в параграфи 
3 и 4, се установяват в програмите.

5. Изискванията, посочени в параграфи 
3 и 4, се установяват в програмите.

6. Следните области отговарят на 
условията за финансово подпомагане:

6. Следните области отговарят на 
условията за финансово подпомагане:

a) селскостопанските и горските райони 
по Натура 2000, определени по реда на 
Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

a) селскостопанските и горските райони 
по Натура 2000, определени по реда на 
Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

б) други определени защитени 
природни зони с екологични 
ограничения по отношение на селското 
стопанство или горите, които 
допринасят за прилагане на член 10 от 
Директива 92/43/ЕИО. За всяка 
програма за развитие на селските 
райони тези зони не следва да 
надхвърлят 5 % от районите, 
определени по Натура 2000, които 
попадат в нейния териториален обхват;

б) други определени защитени 
природни зони с екологични 
ограничения по отношение на селското 
стопанство или горите, които 
допринасят за подобряване на 
популациите на видове, съгласно 
приложение IV към Директива 
92/43/ЕИО, за прилагане на член 10 от 
Директива 92/43/ЕИО и за всички 
видове птици, в съответствие с член 
1 от Директива 2009/147/ЕО. За всяка 
програма за развитие на селските 
райони тези зони не следва да 
надхвърлят 7 % от районите, 
определени по Натура 2000, които 
попадат в нейния териториален обхват;

в) селскостопански райони, включени в в) селскостопански и горски райони, 
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плановете за управление на речните 
басейни съгласно Директива 
2000/60/ЕО.

включени в плановете за управление на 
речните басейни съгласно Директива 
2000/60/ЕО.

7. Подкрепата се ограничава до 
максималните суми, определени в 
приложение І. 

7. Подкрепата се ограничава до 
максималните суми, определени в 
приложение І. 

Държавите членки могат да 
представят във финансовите си 
планове отделни бюджети за 
плащания за селскостопански и 
горски райони по Натура 2000, както
и за плащания по Рамковата 
директива за водите.
–––––––––––––––
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. 
2 ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7. 
3 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. 

Or. en

Изменение 21
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 44, 45, 1405—1410, 1420 и 1421

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 Член 32
Плащания за райони с природни или 

други специфични ограничения
Плащания за райони с природни или 

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

1. Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 
ограниченията за селскостопанско 
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производство в съответния район. производство в съответния район. 
Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 
плащанията по реда на глава 3 на дял 
III от Регламент (ЕС) № DP/2012.

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения. Държавите членки 
гарантират избягването на 
свръхкомпенсация в резултат на 
комбиниране на настоящата мярка с 
други финансови инструменти на 
национално равнище или на 
равнището на ЕС.
При изчисляване на допълнителните 
разходи и пропуснати доходи 
държавите членки могат да направят 
разграничение, когато това е 
надлежно обосновано, за да се вземе 
предвид:
— положението и целите за 
развитие, характерни за региона;
— сериозността на всяко 
неблагоприятно природно условие, 
засягащо селскостопанската 
дейност;
— вида на производството и, където е 
целесъобразно, на икономическата 
структура на стопанството.

2. Плащанията се отпускат на 
селскостопански производители, които 
приемат да упражняват своята 
селскостопанска дейност в 
определените райони съгласно член 33.

2. Плащанията се отпускат на 
селскостопански производители, които 
приемат да упражняват своята 
селскостопанска дейност в 
определените райони съгласно член 33.

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

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

Държавите членки могат да 
предоставят индивидуални плащания, 
надвишаващи максималната сума, 
посочена в приложение I, когато това 
е надлежно обосновано и при условие 
че максималната сума е съобразена 
със средната за програмата.

4. Държавите членки предвиждат 
намаляващи плащания над прагово ниво 

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

за площ от стопанството, което се 
определя в програмата.

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

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

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

Or. en

Изменение 22
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 46, 47, 1433, 1447 и 1448
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Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 Член 33
Определяне на райони с природни или 

други специфични ограничения
Определяне на райони с природни или 

други специфични ограничения
1. Въз основа на параграфи 2, 3 и 4 
държавите членки определят районите, 
допустими за плащанията, предвидени в 
член 32, в рамките на следните 
категории:

1. Въз основа на параграфи 2, 3 и 4 
държавите членки определят районите, 
допустими за плащанията, предвидени в 
член 32, в рамките на следните 
категории:

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

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

в) други райони със специфични 
ограничения.

в) други райони със специфични 
ограничения.

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

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

a) наличието на много неблагоприятни 
климатични условия поради 
надморската височина, които 
значително скъсяват вегетационния 
период за растениевъдството;

a) наличието на много неблагоприятни 
климатични условия поради 
надморската височина, които 
значително скъсяват вегетационния 
период за растениевъдството;

б) наличието, на по-ниска надморска 
височина, на стръмни склонове в по-
голямата част от въпросния район, 
поради което не може да се използва 
механизирана техника или пък се налага 
използването на твърде скъпо 
специално оборудване, или комбинация 
от тези два фактора, като затрудненията, 
произтичащи от всеки един, взети 
поотделно, са по-малки, но 
комбинацията от двата фактора води до 
еквивалентно затруднение.

б) наличието, на по-ниска надморска 
височина, на стръмни склонове в по-
голямата част от въпросния район, 
поради което не може да се използва 
механизирана техника или пък се налага 
използването на твърде скъпо 
специално оборудване, или комбинация 
от тези два фактора, като затрудненията, 
произтичащи от всеки един, взети 
поотделно, са по-малки, но 
комбинацията от двата фактора води до 
еквивалентно затруднение.

Районите на север от 62ия паралел и Районите на север от 62-ия паралел и 



PE501.948v01-00 54/84 AM\921535BG.doc

BG

някои съседни райони се считат за 
планински райони.

някои съседни райони се считат за 
планински райони.

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

3. Държавите членки определят 
райони, различни от планинските, със 
съществени природни ограничения,
като допустими за плащания по 
член 32. Тези райони се 
характеризират със съществени 
природни ограничения, по-специално 
ниска производителност на почвата 
или неблагоприятни климатични 
условия, както и от факта, че 
запазването на екстензивна
земеделска дейност е важно за 
управлението на земята.

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

До 31 декември 2014 г. Комисията 
представя законодателно 
предложение за задължителни 
биофизични критерии и съответните 
прагови стойности, които да се 
прилагат при бъдещото очертаване 
на границите, както и подходящи 
правила за прецизиране и преходни 
режими.

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

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

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

Районите със специфични ограничения 
обхващат земеделски площи, които са 
хомогенни от гледна точка на условията 
за опазване на природата, и тяхната 
обща площ не надвишава 10 % от 
територията на съответната държава 
членка. 
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5. Държавите членки прилагат към 
своите програми за развитие на селските 
райони:

5. Държавите членки прилагат към 
своите програми за развитие на селските 
райони съществуващото или 
измененото определяне на граници
съгласно параграфи 2, 3 и 4.

a) съществуващото или измененото 
определяне на граници съгласно 
параграфи 2 и 4;
б) новото определяне на граници на 
районите, посочени в параграф 3.

Or. en

Изменение 23
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 50, 51, 1486, 1488, 1491, 1494, 1496—
1498, 1503, 1504, 1507, 1509, 1511—1513, 1517, 1519—1523, 1537, 1538 и 1540

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 Член 36
Сътрудничество Сътрудничество

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

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

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

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

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

в) сформиране и функциониране на 
оперативни групи в рамките на ЕПИ за 

в) сформиране и функциониране на 
оперативни групи в рамките на ЕПИ за 
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селскостопанска производителност и 
устойчивост, посочено в член 62.

селскостопанска производителност и 
устойчивост, посочено в член 62.

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

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

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

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

б) разработването на нови продукти, 
практики, процеси и технологии в 
сектора на селското стопанство, храните 
и сектора на горското стопанство, 
включително такива за намаляване 
на отпадъците;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ж) координирани подходи към 
екологосъобразните проекти и 
съществуващите екологосъобразни 
практики; включително ефективно 
управление на водите, използване на 
енергия от възобновяеми източници и 
опазване на селскостопанския 
ландшафт;

з) хоризонтално и вертикално 
сътрудничество сред участниците във 
веригата на доставки за устойчиво 

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

производство на биомаса за приложение 
в областта на храните, производството 
на енергия и промишлените процеси.

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

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

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

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

йa) развитие, включително 
маркетинг, на туристически услуги, 
отнасящи се до селския туризъм;
йб) разработване на селскостопански 
проекти със социална насоченост.
2a. При разпределяне на 
подпомагането приоритет може да 
бъде даван на сътрудничеството 
между организации, които включват 
първични производители.

3. Подпомагането по параграф 1, 
буква б) се предоставя само на 
новосформирани клъстери и мрежи и 
на онези, които започват нова за тях 
дейност.
Подпомагането на дейности по 
параграф 2, буква б) може да се 
предоставя и на отделни участници, 
когато тази възможност е предвидена в 
програмата за развитие на селските 
райони. 

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

4. Резултатите от пилотните проекти и 
дейностите на отделни участници 
съгласно параграф 2, буква б) се 
разпространяват публично.

4. Резултатите от пилотните проекти и 
дейностите на отделни участници 
съгласно параграф 2, буква б) се 
разпространяват публично.

5. В обхвата на настоящата мярка 
допустими за подпомагане са следните 
разходи, свързани с формите на 
сътрудничество, посочени в параграф 1:

5. В обхвата на настоящата мярка 
допустими за подпомагане са следните 
разходи, свързани с формите на 
сътрудничество, посочени в параграф 1:
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а) проучвания в съответния район, 
проучвания за техническа 
осъществимост и разходите за съставяне 
на бизнес план, план за управление на 
горите или еквивалентен инструмент, 
или стратегия за местно развитие, 
различна от стратегията, посочена в 
член 29 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012];

a) проучвания в съответния район, 
проучвания за техническа 
осъществимост и разходите за съставяне 
на бизнес план, план за управление на 
горите или еквивалентен инструмент, 
или стратегия за местно развитие, 
различна от стратегията, посочена в 
член 29 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012];

б) възстановяване на съответния район с 
цел създаване на условия за 
осъществяване на колективен 
териториален проект. В случай на 
клъстери възстановяването може да е 
свързано и с организиране на обучение, 
изграждане на мрежа между членовете и 
набиране на нови членове;

б) възстановяване на съответния район с 
цел създаване на условия за 
осъществяване на колективен 
териториален проект. В случай на 
клъстери възстановяването може да е 
свързано и с организиране на обучение, 
изграждане на мрежа между членовете и 
набиране на нови членове;

в) текущите разходи във връзка със 
сътрудничеството;

в) текущите разходи във връзка със 
сътрудничеството;

г) преките разходи за конкретни 
проекти, свързани с изпълнението на 
бизнес план, стратегия за местно 
развитие, различна от стратегията, 
посочена в член 29 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012] или дейност, насочена 
към иновации;

г) преките разходи за конкретни 
проекти, свързани с изпълнението на 
бизнес план, стратегия за местно 
развитие, различна от стратегията, 
посочена в член 29 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012] или дейност, насочена 
към иновации;

д) разходи за дейности по 
популяризиране.

д) разходи за дейности по 
популяризиране.

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

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

7. Сътрудничество сред участници в 
различни региони или държави-членки
също е допустимо за подпомагане.

7. Сътрудничество сред участници в 
различни региони или държави членки
също е допустимо за подпомагане.

8. Подпомагането се ограничава до 
максимален период от седем години, 

8. Подпомагането се ограничава до 
максимален период от седем години, 
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освен за съвместни дейности по 
опазване на околната среда в надлежно 
обосновани случаи.

освен за съвместни дейности по 
опазване на околната среда в надлежно 
обосновани случаи.

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

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

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

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

Or. en

Изменение 24
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 52—56, 1552, 1556, 1560—1565, 1580, 
1584, 1585 и 1587

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 Член 37
Управление на риска Управление на риска

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща:

1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща:

а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 

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

производители или групите 
селскостопански производители, за 
премиите за застраховка на реколтата, 
животните и растенията срещу 
икономически загуби, причинени от 
неблагоприятни климатични събития, в 
случай на болести по животните или по 
растенията или нашествие от вредители;

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

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

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

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

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

2. За целите на параграф 1, букви б) и в), 
„взаимоспомагателен фонд“ означава 
схема, акредитирана от държава членка
съгласно националното 
законодателство, чиято цел е 
членуващите селскостопански 
производители да се застраховат, при 
която се извършват компенсаторни 
плащания на членуващите 
селскостопански производители, 
претърпели икономически загуби, 
причинени от поява на болест по 
животните или по растенията, от вредни 
организми, екологична катастрофа или 
неблагоприятни климатични 
събития, или на селскостопански 
производители, които търпят сериозен 
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спад в техните доходи.
3. Държавите членки гарантират, че се 
избягва свръхкомпенсация в резултат на 
комбиниране на настоящата мярка с 
други финансови инструменти на 
национално равнище или на равнището 
на ЕС или с частни застрахователни 
схеми. Прякото подпомагане на 
доходите, получено по линия на 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията36(наричан по-
долу за краткост ЕФПГ), също се 
взема предвид при определяне на 
равнището на доходите на 
селскостопанските производители.

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

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

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

Комисията извършва междинен 
преглед по отношение на прилагането 
на мярката за управление на риска, 
след което представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Докладът е придружен, когато е 
целесъобразно, от съответните 
законодателни предложения за 
подобряване на прилагането на 
мярката за управление на риска.

Or. en

Изменение 25
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 57, 1600 и 1601
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Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 Член 38
Застраховане на реколтата, 
животните и растенията

Застраховане на реколтата, 
животните и растенията

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

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или за
приемането на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които водят 
до намаляване на годишната 
продукция с над 30 % в сравнение със
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител. Тази 
средна годишна продукция се 
изчислява като се използват 
показателите за предшестващия 
тригодишен или петгодишен период, 
като се изключват най-високите и най-
ниските показатели или, при 
надлежно обосновани извънредни 
обстоятелства, като се използват 
показателите за конкретна година от 
предшестващите пет години.

Измерването на степента на 
причинената загуба може да се 
приспособи спрямо конкретните 
характеристики на всеки тип 
продукт, като се използват:
a) биологични показатели 
(количество на загубената биомаса) 
или еквиваленти показатели за 
загубен добив, установени на 
равнището на стопанствата, на 
местно, регионално или национално 
равнище; или
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б) свързани с времето показатели 
(включително количество на 
валежите и температурата), 
установени на местно, регионално 
или национално равнище.

2. Настъпването на неблагоприятното 
климатично събитие, появата на болест 
по животните или по растенията или 
нашествието на вредителите трябва да 
бъде официално признато като такова от 
компетентен орган на съответната 
държава-членка.

2. Настъпването на неблагоприятното 
климатично събитие, появата на болест 
по животните или по растенията или 
нашествието на вредителите трябва да 
бъде официално признато като такова от 
компетентен орган на съответната 
държава членка.

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

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

3. Застрахователните плащания 
покриват не повече от общия размер на 
разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в член 37, параграф 
1, буква а), и не изискват и не са 
свързани с определяне на вида или 
количеството на бъдещото 
производство.

3. Застрахователните плащания 
покриват не повече от общия размер на 
разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в член 37, параграф 
1, буква а), и не изискват и не са 
свързани с определяне на вида или 
количеството на бъдещото 
производство.

Държавите членки могат да ограничат 
размера на премията, която отговаря на 
условията за помощ, като приложат 
подходящи тавани.

Държавите членки могат да ограничат 
размера на премията, която отговаря на 
условията за помощ, като приложат 
подходящи тавани.

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

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

Or. en

Изменение 26
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 58—60, 1607, 1610, 1614, 1616 и 1623
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Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 Член 39
Взаимоспомагателни фондове за 

болести по животните и по растенията и
за екологични катастрофи

Взаимоспомагателни фондове за 
болести по животните и по 

растенията, за вредни организми,
екологични катастрофи и за 

неблагоприятни климатични 
събития

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

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

a) е акредитиран от компетентния орган 
в съответствие с националното 
законодателство;

a) е акредитиран от компетентния орган 
в съответствие с националното 
законодателство;

б) осъществява прозрачна политика по 
отношение на плащанията във фонда и 
тегленията от фонда;

б) осъществява прозрачна политика по 
отношение на плащанията във фонда и 
тегленията от фонда;

в) има ясни правила за определяне на 
отговорностите за всички възникнали 
задължения. 

в) има ясни правила за определяне на 
отговорностите за всички възникнали 
задължения. 

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

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

Селскостопанските производители 
отговарят на условията за 
получаване на обезщетения, само ако 
са взели всички необходими предпазни 
мерки за подобряване на 
устойчивостта на техните 
стопанства по отношение на 
влошаването на състоянието на 
околната среда, болестите по 
животните и растенията, вредните 
организми и събития, причинени от 
изменението на климата.
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3. Финансовите вноски, посочени в член 
37, параграф 1, буква б), могат да се 
отнасят единствено до:

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

a) административните разходи за 
създаване на взаимоспомагателния 
фонд, разпределени дегресивно за 
период от максимум три години;

a) административните разходи за 
създаване на взаимоспомагателния 
фонд, разпределени дегресивно за 
период от максимум три години;

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

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

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

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

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

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

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

Държавите членки могат да ограничат 
разходите, които отговарят на условията 
за финансова помощ, като приложат:

Държавите членки могат да ограничат 
разходите, които отговарят на условията 
за финансова помощ, като приложат:

a) тавани за всеки фонд; a) тавани за всеки фонд;
б) подходящи единични тавани. б) подходящи единични тавани.

Or. en
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Изменение 27
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 61, 1636, 1637, 1639 и 1652

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 Член 40
Инструмент за стабилизиране на 

доходите
Инструмент за стабилизиране на 

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

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

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

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

а) е акредитиран от компетентния орган 
в съответствие с националното 
законодателство;

а) е акредитиран от компетентния орган 
в съответствие с националното 
законодателство;

б) осъществява прозрачна политика по 
отношение на плащанията във фонда и 
тегленията от фонда;

б) осъществява прозрачна политика по 
отношение на плащанията във фонда и 
тегленията от фонда;

в) има ясни правила за определяне на 
отговорностите за всички възникнали 
задължения. 

в) има ясни правила за определяне на 
отговорностите за всички възникнали 
задължения. 
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3. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на компенсаторни 
плащания на селскостопанските 
производители в случай на криза или за 
управлението и мониторинга на 
спазването на тези правила.

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

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

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

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.

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

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

Or. en

Изменение 28
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 62, 1690 и 1712

Предложение за регламент
Член 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46 Член 46
Инвестиции Инвестиции
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1. С оглед да отговарят на условията 
за помощ от ЕЗФРСР 
инвестиционните проекти следва да 
се предхождат от оценка на 
очакваното въздействие върху 
околната среда в съответствие със 
специфичното за този вид 
инвестиции законодателство, когато 
инвестицията вероятно ще окаже 
отрицателни ефекти върху околната 
среда.

1. Държавите членки могат да 
обвържат условията за допустимост 
на инвестиционните проекти с 
предварителна оценка на очакваното 
въздействие върху околната среда в 
съответствие със специфичното за 
този вид инвестиции национално 
законодателство, както и на 
равнището на Съюза. Държавите 
членки могат да поставят 
приоритет върху инвестиции, които:
a) значително подобряват 
екологичните и климатичните 
показатели на стопанствата, както 
и тези в областта на хуманното 
отношение към животните;
б) помагат за разнообразяване на 
източниците на доходи на 
селскостопанските производители; 
или
в) се състоят от съвместни 
дейности.

2. Допустимите разходи се свеждат до: 2. Допустимите разходи се свеждат до:
a) изграждането, придобиването, 
включително отпускането на лизинг, 
или подобренията на недвижимо 
имущество;

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

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

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

в) общи разходи, свързани с разноските 
по букви а) и б), например хонорари на 
архитекти, инженери и консултанти, 
проучвания за техническа 
осъществимост, придобиване на патенти 
или лицензии.

в) общи разходи, свързани с разноските 
по букви а) и б), например хонорари на 
архитекти, инженери и консултанти,
както и във връзка с устойчивостта 
на околната среда и по икономически 
въпроси, включително проучвания за 
техническа осъществимост, 
придобиване на патенти или лицензии

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат само
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 

3. В случай на напояване на площи за 
допустими разходи се считат нови
инвестиции, включително
модернизирането на съществуващите 
системи за подобряване на 
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дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

ефективното използване на водите и 
на енергийната ефективност. В 
райони, където са изготвени планове 
за управление на речните басейни със 
съответните програми за 
изпълнението им съгласно Директива 
2000/60/ЕО, инвестициите трябва да 
съответстват на целите на тези 
планове относно околната среда.

4. В случая на селскостопански 
инвестиции, не се признават за 
допустими за инвестиционно 
подпомагане закупуването на права за 
производство на селскостопанска 
продукция, права на плащане, животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане. В случай обаче на 
възстановяване на потенциала на 
селскостопанската продукция, увреден 
от природни бедствия, в съответствие с 
член 19, параграф 1, буква б) разходите 
за закупуване на животни могат да 
бъдат допустими разходи.

4. В случая на селскостопански 
инвестиции, не се признават за 
допустими за инвестиционно 
подпомагане закупуването на права за 
производство на селскостопанска 
продукция, права на плащане, животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане. В случай обаче на 
възстановяване на потенциала на 
селскостопанската продукция, увреден 
от природни бедствия, в съответствие с 
член 19, параграф 1, буква б) разходите 
за закупуване на животни могат да 
бъдат допустими разходи.

5. Бенефициерите на помощ, свързана с 
инвестиции, могат да поискат авансово 
плащане до 50 % от публичната помощ, 
свързана с инвестицията, от 
компетентните разплащателни агенции, 
ако тази възможност е включена в 
програмата за развитие на селските 
райони.

5. Бенефициерите на помощ, свързана с 
инвестиции, могат да поискат авансово 
плащане до 50 % от публичната помощ, 
свързана с инвестицията, от 
компетентните разплащателни агенции, 
ако тази възможност е включена в 
програмата за развитие на селските 
райони.

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно условия, 
при които други разходи, свързани с 
договори за лизинг, използвано 
оборудване и обикновени инвестиции за 
подмяна, могат да се считат за 
допустими разходи.

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно условия, 
при които други разходи, свързани с 
договори за лизинг, използвано 
оборудване и обикновени инвестиции за 
подмяна, могат да се считат за 
допустими разходи.

Or. en

Изменение 29
Luis Manuel Capoulas Santos
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Компромисно изменение, заместващо изменения 1849—1853, 1858—1862, 1864—1867 
и 1875—1878

Предложение за регламент
Член 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 61 Член 61
Цели Цели

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

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

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 с и устойчив на изменението 
на климата селскостопански и горски
сектор с конкурентни ниски емисии на 
въглероден диоксид, които използват
ресурсите ефективно и работят в 
хармония с основните природни 
ресурси, от които зависи 
селскостопанската и горската дейност;

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

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, 
насърчаване на агроекологични 
системи за производство, адаптиране 
към и смекчаване на изменението на 
климата; както и

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, селски райони, 
предприятия, НПО и консултантски 
услуги.

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

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

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

по-добро свързване на 
изследователската дейност и 
селскостопанската практика и 
насърчаване на по-широкообхватно 
използване на наличните мерки за 
иновация посредством подход, свързан 
с участието на заинтересованите 
страни;

б) насърчаване на по-бързо и по-
обхватно прилагане на иновативните 
решения в практиката; както и

б) насърчаване на по-бързо и по-
обхватно прилагане на иновативните 
решения в практиката; 

в) информиране на научната общност 
относно нуждите от изследвания в полза 
на селскостопанската практика.

в) информиране на научната общност 
относно нуждите от изследвания в полза 
на селскостопанската практика; както 
и
вa) определяне на регулаторните 
пречки, които възпрепятстват 
иновациите и инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност, в съответствие с 
принципите, установени в 
съобщенията на Комисията относно 
„По-добро регулиране за растеж и 
създаване на работни места в 
Европейския съюз“1 и относно 
„Разумно регулиране на Европейския 
съюз“2.

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.

–––––––––––––––––
1 COM(2005)97.
2 COM(2010)543.

Or. en

Изменение 29
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения 1887 и 1888



PE501.948v01-00 72/84 AM\921535BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 62 Член 62
Оперативни групи Оперативни групи

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. 
Сформирането на оперативни групи 
се определя с консенсус от страна на 
заинтересованите страни, които 
представляват широк спектър от 
интереси в областта на селското 
стопанство, развитието на селските 
райони и научните изследвания. 
Оперативните групи не се създават 
от една или от група заинтересовани 
страни, които представляват само 
един вид интереси. Оперативните 
групи могат да функционират в 
рамките на една държава членка, да 
имат членове в повече от една 
държава членка, както и в трети 
държави.

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. 

Or. en

Изменение 30
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменение 1899
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Предложение за регламент
Член 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 63 Член 63
Задачи на оперативните групи Задачи на оперативните групи

1. Оперативните групи на ЕПИ съставят 
план, който съдържа следното:

1. Оперативните групи на ЕПИ съставят 
план, който съдържа следното:

a) описание на иновативния проект, 
който ще се разработва, изпитва, 
адаптира или изпълнява;

a) описание на иновативния проект, 
който ще се разработва, изпитва, 
адаптира или изпълнява;

б) описание на очакваните резултати и 
приноса към целта на ЕПИ за 
повишаване на производителността и 
устойчиво управление на ресурси.

б) описание на очакваните резултати и 
приноса към целта на ЕПИ за 
повишаване на производителността и 
устойчиво управление на ресурси.

2. При изпълнението на своите 
иновативни проекти оперативните 
групи:

2. При изпълнението на своите 
иновативни проекти оперативните 
групи:

a) вземат решения за разработването и 
изпълнението на иновативни действия; 
както и

a) вземат решения за разработването и 
изпълнението на иновативни действия; 
както и

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, или 
„Хоризонт 2020“ и други 
научноизследователски програми на 
Съюза, което ще улесни прилагането 
на резултатите от научните 
изследвания в практиката от страна 
на земеделските производители.

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.

Or. en

Изменение 31
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 63—65, 72, 1920, 1906, 1907, и 1910—
1914
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Предложение за регламент
Член 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 64 Член 64
Ресурси и тяхното разпределение Ресурси и тяхното разпределение

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, 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.

2. 0,25 % от ресурсите по параграф 1 се 
заделят за техническа помощ за 
Комисията съгласно член 51, параграф 
1.

2. 0,25 % от ресурсите по параграф 1 се 
заделят за техническа помощ за 
Комисията съгласно член 51, параграф 
1.

3. За целите на тяхното програмиране и 
последващото въвеждане в общия 
бюджет на Европейския съюз сумите по 
параграф 1 се индексират с 2 % 
годишно.

3. За целите на тяхното програмиране и 
последващото въвеждане в общия 
бюджет на Европейския съюз сумите по 
параграф 1 се индексират с 2 % 
годишно.

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/20122. При изготвянето на 
годишната разбивка Комисията 
отчита:

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/20122, е посочена в приложение Ia.

a) обективни критерии, свързани с 
целите, посочени в член 4; както и
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б) резултати от минали периоди.
4a. Комисията има право да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 90 за изменение, при 
необходимост, на приложение Ia, с 
цел включване на средства, 
предоставени на ЕЗФРСР, съгласно 
член 7, параграф 2 и член 14 от 
Регламент (ЕС) №DP/2012.

5. Освен сумите по параграф 4, актът 
за изпълнение, упоменат в същия 
параграф, включва и средствата, 
прехвърлени на ЕЗФРСР в изпълнение 
на член 7, параграф 2 и член 14, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 
DP/2012 и финансовите средства, 
предоставени на ЕЗФРСР в 
изпълнение на членове 10б и 136 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, 
по отношение на календарната 
2013 година.
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 разпределят
между държавите членки 
пропорционално на дела им в общата 
сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

(Текстът на Комисията в член 64, параграф 5 е заменен с текста от 
COM(2012)0553))

Or. en

Изменение 32
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заместващо изменения 66—69, 1960, 1961, 1963, 1964, 1904, 
1979, 1980 и 1987
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Предложение за регламент
Член 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 65 Член 65
Участие на фонда Участие на фонда

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.

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.

3. 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:

3. 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:

a) 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;

a) 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;

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

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

Минималното процентно участие на 
ЕЗФРСР е 20 %.

Минималното процентно участие на 
ЕЗФРСР е 20 %.

4. Чрез дерогация от параграф 3 
максималното процентно участие на 
ЕЗФРСР е:

4. Чрез дерогация от параграф 3 
максималното процентно участие на 
ЕЗФРСР е:

a) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 

a) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
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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;

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;

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

б) 100 % за дейности, получаващи 
финансиране по член 66;
в) 55 % 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.
Чрез дерогация от параграф 3, 
буква б), за да се гарантира 
съгласуваност с равнището на 
процента съфинансиране от други 
фондове по ОСР в региони в преход, 
държавите членки могат да увеличат 
максималния принос от ЕЗФРСР за 
мерки, подчинени на многофондовия 
подход, по програми, които се 
прилагат в региони в преход, съгласно 
посоченото в член 82, параграф 2 от 
Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, 
обхванати от общата стратегическа 
рамка (ОСР).
Чрез дерогация от параграф 3, 
средствата, прехвърлени към 
ЕЗФРСР при прилагането на член 14 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, могат 
да възлизат на 95 % финансиране от 
ЕЗФРСР, ако държавата членка 
отговаря на едно от следните 
условия:
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i) на държавата членка се предоставя 
финансова помощ от Съюза съгласно 
Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета 
от 11 май 2010 година за създаване на 
европейски механизъм за финансово 
стабилизиране1;
ii) на държавата членка се 
предоставя средносрочна финансова 
помощ в съответствие с Регламент 
(EО) № 332/2002 на Съвета от 18 
февруари 2002 г. за установяване на 
механизъм, осигуряващ средносрочна 
финансова подкрепа за платежния 
баланс на държавите членки2; или
iii) на държавата членка се 
предоставя финансова помощ под 
формата на заем от ЕМС в 
съответствие с Договора за създаване 
на европейски механизъм за 
стабилност.
4a. Средствата, получени от 
прилагането на член 14, параграф 1, 
буква а) на Регламент (ЕС) № DP/2012 
се запазват за мерки съгласно член 29.

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

5a. Най-малко 25 % от общия принос 
от ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони се 
запазват за мерки съгласно членове 29 
и 30.

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

6. Разход, съфинансиран от ЕЗФРСР, не 
може да бъде съфинансиран с участие 
на структурните фондове, Кохезионния 
фонд или друг финансов инструмент на 
Европейския съюз. Това не ограничава 
или възпрепятства програмирането, 
което обединява по съгласуван и 
интегриран начин подкрепата от 
различни фондове по ОСР, които 
могат да са необходими за постигане 
на тематичните цели, посочени в 
член 9 от Регламент [CSF/2012].
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6a. Националният принос за 
допустимите публични разходи може 
да бъде заменен от частен принос.

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

__________________
1 OВ L 118, 12.5.2010, стр. 1.
2 OВ L 53, 23.2.2002, стр. 1.

(Текстът на Комисията в член 65, параграф 5 е заменен с текста от 
COM(2012)0553))

Or. en

Изменение 33
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменение 72

Предложение за регламент
Приложение Ia

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Национални пакети, посочени в член 64

(в млн. EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Белгия 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838
България 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215
Чешка 
република 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820

Дания 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536

Германия
1.355.9

22
1.355.9

22
1.355.9

22
1.355.9

22
1.355.9

22
1.355.9

22
1.355.9

22
Естония 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623
Ирландия 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842
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Гърция 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Испания
1.219.7

81
1.219.7

81
1.219.7

81
1.219.7

81
1.219.7

81
1.219.7

81
1.219.7

81

Франция
1.148.8

06
1.148.8

06
1.148.8

06
1.148.8

06
1.148.8

06
1.148.8

06
1.148.8

06

Италия
1.361.0

55
1.361.0

55
1.361.0

55
1.361.0

55
1.361.0

55
1.361.0

55
1.361.0

55
Кипър 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926
Латвия 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703
Литва 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461
Люксембур
г 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383

Унгария 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679
Малта 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762
Нидерланд
ия 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850

Австрия 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744

Полша
2.029.5

04
2.029.5

04
2.029.5

04
2.029.5

04
2.029.5

04
2.029.5

04
2.029.5

04
Португали
я 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811

Румъния
1.435.6

45
1.435.6

45
1.435.6

45
1.435.6

45
1.435.6

45
1.435.6

45
1.435.6

45
Словения 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743
Словакия 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467
Финландия 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416
Швеция 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736
Обединено 
кралство 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en

Изменение 34
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en
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Изменение 35
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменение 84

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 36
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения х

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, уведомяването за 
болести по животните и иновациите 
най-малко като предвидените в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Когато е приложимо, 
консултациите следва да включват и 
стандартите за безопасност на труда или 
на стопанствата. Консултациите 
могат да са свързани със започване на 
дейност от млади селскостопански 
производители, с развитие на 
икономическите дейности на 
стопанството, с местно 
преработване, както и с 
маркетингови въпроси, свързани с 
икономическата, селскостопанската или 
екологичната ефективност на 
стопанството или предприятието 
Услугите по управление на стопанства и 
услуги по заместване в стопанства 
следва да помагат на селскостопанските 
производители да подобрят и улеснят 
управлението на своите стопанства.

Or. en

Изменение 37
Luis Manuel Capoulas Santos
Компромисно изменение, заменящо изменения х

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Организациите на производителите 
помагат на селскостопанските 
производители да посрещат съвместно 
предизвикателствата, свързани с 
нарастващата конкуренция и 
консолидирането на пазарите надолу по 
веригата във връзка с предлагането на 
техните продукти на включително на 

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

техните продукти на включително на 
местните пазари. Ето защо следва да се 
насърчава създаването и развитието на 
организации на производителите. С 
оглед осигуряване на най-ефективното 
използване на ограничените финансови 
ресурси от помощта следва да се 
възползват единствено организации на 
производителите, които отговарят на 
критериите за МСП. Като условие за 
признаването на организацията на 
производителите от държавите членки 
следва да бъде представен бизнес план, 
за да се гарантира, че тази организация 
ще се превърне в жизнеспособен субект. 
С оглед да се избегне предоставянето на 
оперативна помощ и да се запази 
стимулиращата роля на помощта, 
нейната максимална продължителност 
не трябва да превишава пет години. 

Or. en


