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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0627),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 42 и 43 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0340/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на депутатите на 
Люксембург в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на 
законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Сметната палата от 8.3.2012 г.1,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 25.4.2012 
г.2,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4.5.2012 г.3,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони 
и становищата на комисията по развитие, комисията по бюджети, комисията по 
бюджетен контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните и на комисията по регионално развитие (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. посочва, че определеният в законодателното предложение финансов пакет е 
единствено указание за законодателния орган и че той не може да бъде определен, 
преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент 
относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
3 Все още непубликувано в Официален вестник.
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3. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално членове 42 и 43 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 42 и член 43, 
параграф 2 от него,

Or. en

Обосновка

Пояснение: за всички законодателни актове от пакета за реформи следва да се 
използва едно и също правно основание.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
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производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който 
не участва в тази схема

производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане за 
селскостопанските производители, 
които се задължават да прехвърлят 
цялото си стопанство и съответните 
права на плащане на друг 
селскостопански производител. За да 
стане тази мярка по-привлекателна,
подобно подпомагане следва да 
представлява еднократно плащане. 

Or. en

Обосновка

Вж. съответните изменения на член 20, параграфи 1, 2 и 7.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както на 
допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както на 
допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, включително 
изискванията за екологизиране за 
преки плащания, в съответствие с 
принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители или група други 
управители на земи, умножават 
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бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда,
екоземеделието и плащанията за площи,
с природни или други специфични 
ограничения.

ползите за околната среда и климата.
Съвместните действия обаче генерират 
допълнителни разходи по транзакции, 
които следва да бъдат адекватно 
обезщетени. С оглед да се гарантира, че 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи са в 
състояние да изпълняват коректно 
поетите задължения, държавите членки 
следва да положат усилия да им 
осигурят необходимите знания и 
умения. Държавите членки следва да 
поддържат нивото на полаганите усилия 
от програмния период 2007—2013 г. и 
трябва да изразходват минимум 30 % от 
общия принос от ЕЗФРСР за всяка 
програма за развитие на селските
райони за смекчаване на последиците от 
и адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда и
екоземеделието и плащанията за площи,
попадащи в приложното поле на 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна1, Директива 
2009/147/ЕО на Европейския 
парламенти и на Съвета от 30 
ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици2 или Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действия на 
Общността в областта на 
политиката за водите3.
_____________
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
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Обосновка

Вж. съответните изменения на член 29 и член 64, параграф 5а.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Плащанията за преминаване към 
или поддържане на биологично 
земеделие следва да насърчават 
селскостопанските производители да 
участват в такива схеми и по този начин 
да се отговори на увеличеното желание 
от страна на обществото да се използват 
екологосъобразни селскостопански 
практики и високи стандарти за 
хуманно отношение към животните. С 
оглед увеличаване на взаимодействията 
при генерираните от мярката ползи за 
биологичното разнообразие следва да се 
насърчават колективните договори или 
сътрудничеството между 
селскостопанските производители, за да 
се обхванат по-големи съседни райони.
С цел избягване на широкомащабно 
връщане на селскостопанските 
производители към конвенционална 
селскостопанска дейност, следва да се 
подпомагат мерки за преминаване и 
поддържане на органично земеделие.
Плащанията следва да допринасят за 
покриването на направените 
допълнителни разходи и пропуснатите 
доходи, произтичащи от поетото 
задължение, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания.

(30) Плащанията за преминаване към 
или поддържане на биологично 
земеделие следва да насърчават 
селскостопанските производители да 
участват в такива схеми и по този начин 
да се отговори на увеличеното желание 
от страна на обществото да се използват 
екологосъобразни селскостопански 
практики и високи стандарти за 
хуманно отношение към животните. С 
оглед увеличаване на взаимодействията 
при генерираните от мярката ползи за 
биологичното разнообразие следва да се 
насърчават колективните договори или 
сътрудничеството между 
селскостопанските производители или 
други управители на земи, за да се 
обхванат по-големи съседни райони. С 
цел избягване на широкомащабно 
връщане на селскостопанските 
производители към конвенционална 
селскостопанска дейност, следва да се 
подпомагат мерки за преминаване и 
поддържане на органично земеделие.
Плащанията следва да допринасят за 
покриването на направените 
допълнителни разходи и пропуснатите 
доходи, произтичащи от поетото 
задължение, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания.

Or. en
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Обосновка

Вж. съответното изменение на член 30.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33)  С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства.
Следва да се приемат преходни 
режими с цел да се улесни 
постепенното спиране на 
плащанията в районите, които 
повече няма да се считат за райони с 
природни ограничения, в резултат на 
прилагането на тези критерии.

(33)  С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства. В 
приложение към настоящия 
регламент следва да се определи 
примерен списък с подобни критерии. 
До 31 декември 2015 г. Комисията 
следва да представи законодателно 
предложение за задължителни 
биофизични критерии и съответните 
прагови стойности, които да се 
прилагат при бъдещото определяне 
на границите, както и подходящи 
правила за прецизиране и преходни 
режими.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да представи отделно законодателно предложение за 
задължителни биофизични критерии за определяне на границите на районите със 
значителни природни ограничения веднага след като бъдат налични всички данни, 
необходими за оценка на въздействието на тези критерии и подходящите прагове, но 
не по-късно от края на 2015 г. Междувременно държавите членки могат да 
поддържат или да адаптират настоящото определяне на границите, както счетат 
за най-целесъобразно, като спазват разпоредбите относно селското стопанство на 
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Споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 53а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53a) За да се улесни планирането, в 
приложение към настоящия 
регламент следва да се представи 
годишна разбивка по държави членки. 
На Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора във връзка с адаптирането 
на приложението, което се налага от 
решенията на държавите членки да 
прехвърлят средства между ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР.

Or. en

Обосновка

Разпределението на средства между държавите членки не следва да се решава чрез 
акт за изпълнение, а следва да бъде част от законодателен акт (вж. измененията на 
член 64).

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „система за мониторинг и оценка“:
общ подход, разработен от Комисията и 
държавите членки, определящ 
ограничен брой общи показатели, 
отнасящи се до първоначалната 
ситуация и финансовото изпълнение, 
продукцията, резултатите и 
въздействието на програмите;

е) „система за мониторинг и оценка“:
общ подход, разработен от Комисията и 
държавите членки, определящ 
ограничен брой общи показатели, 
отнасящи се до първоначалната 
ситуация, продукцията, резултатите и 
въздействието, както и финансовото 
изпълнение на програмите;
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Or. en

Обосновка

Пояснение 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството.
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата и 
по-иновативен селскостопански сектор 
на ЕС.

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството.
Фондът следва да допринесе за
развитието на един по-балансиран в 
териториално и екологично отношение, 
по-съобразен с и устойчив на 
изменението на климата и по-
иновативен селскостопански сектор на 
ЕС и на по-жизнеспособни селски 
райони.

Or. en

Обосновка

Тъй като целите на ЕЗФРСР, изложени в членове 4 и 5, се отнасят и до мерки, 
насочени към селски райони извън селскостопанския сектор, мисията на ЕЗФРСР 
следва да бъде формулирана по по-включващ начин. 
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) конкурентоспособност на селското 
стопанство;

(1) конкурентоспособност на селското и 
горското стопанство;

Or. en

Обосновка

Целта за конкурентоспособност не следва да се ограничава само до селското 
стопанство. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) 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;

а) насърчаване на инвестиции в 
иновативни селскостопански 
технологии и улесняване на тяхното 
разпространение и усвояване;

б) улесняване на приемствеността в 
селскостопанския сектор.

б) улесняване на влизането в 
селскостопанския сектор на нови, 
напълно обучени участници, 
включително чрез приемственост;
в) подобряване на икономическите 
резултати на всички стопанства, 
засилване на пазарното участие, 
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ориентацията и диверсификацията;
г) улесняване на преструктурирането 
на стопанства, изпитващи сериозни 
структурни проблеми.

Or. en

Обосновка

Обхватът на понятието „конкурентоспособност“ следва да се разшири, за да 
отговаря на различните предизвикателства за жизнеспособността на стопанствата 
в различните държави от ЕС.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 
изпитват влияние от селското и 
горското стопанство, с акцент върху 
следните области:

Or. en

Обосновка

Езиково пояснение

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подобряване на хуманното 
отношение към животните;

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

Or. en

Обосновка

Следва да се използва по-широко понятие за намаляването на парникови газове.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) план на показателите, който включва 
за всеки от приоритетите на ЕС за 
развитие на селските райони, включени 
в програмата, показателите и 
подбраните мерки заедно с планираните 
резултати и планираните разходи, 
групирани на публични и частни; 

й) план на показателите, който включва 
за всеки от приоритетите на ЕС за 
развитие на селските райони, включени 
в програмата, показателите и 
подбраните мерки заедно с планираните 
резултати, ориентирани към 
процесите и политиката, и 
планираните разходи, групирани на 
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публични и частни; 

Or. en

Обосновка

За да се гарантира ясна връзка между целите на политиката за развитие на селските 
райони и доказателствата в програмните документи, които обосновават специфични 
цели в случаите, когато се изисква намеса, е необходимо запазване на фокуса върху 
целите на политиката в мерките за планиране на резултатите.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отделен план на специфичните 
показатели заедно с планираните 
резултати и планираните разходи, 
групирани на публични и частни.

в) отделен план на специфичните 
показатели заедно с планираните 
резултати, ориентирани към 
процесите и политиката, и 
планираните разходи, групирани на 
публични и частни. 

Or. en

Обосновка

За да се гарантира ясна връзка между целите на политиката за развитие на селските 
райони и доказателствата в програмните документи, които обосновават специфични 
цели в случаите, когато се изисква намеса, е необходимо запазване на фокуса върху 
целите на политиката в мерките за планиране на резултатите.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Одобрението, посочено в параграф 
1, се счита за дадено, ако Комисията 
не е взела решение по искането в срок 
от два месеца след получаването на 
искането. 
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Or. en

Обосновка

Измененията на програмите не следва да подлежат на дълги процедури за вземане на 
решение.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Подпомагането също може да 
покрива разходи за информационни и 
промоционни дейности за продукти 
съгласно схемата за качество, 
посочена в параграф 1, букви а) и б). 

Or. en

Обосновка

Информационните и промоционни дейности са важен елемент от схемите за 
качество и следва да могат да бъдат финансирани, за да станат схемите по-
привлекателни за селскостопанските производители, които търсят достъп до 
местните пазари.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряват общата производителност 
на земеделското стопанство;

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с приоритет №5 е целесъобразно да се конкретизира понятието за 
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обща производителност на едно стопанство чрез термини, свързани със „зелен“ 
растеж.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
устойчивото управление на ловните 
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.

Or. en
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Обосновка

Развитието на ловните ресурси чрез устойчиво управление може да допринесе 
значително за политиката на ЕС за биоразнообразието. Освен това в някои региони 
ловните ресурси са най-важният, ако не единственият наличен ресурс с търговска 
стойност.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент предвижда подпомагане за спазването на новите стандарти 
на Общността (вж. член 31 от Регламент (ЕО) № 1698/2005). Следва да се запази 
подобна разпоредба, но ограничена до подкрепа за конкретни инвестиции на 
селскостопанските производители.
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Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на член 20, параграф 7.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Настоящата схема за ранно пенсиониране следва да се запази и да не е ограничена 
само до малки стопанства. Тя обаче следва да се адаптира за по-късно пенсиониране и 
плащане с фиксиран размер, ограничено до максимум 35 000 евро (което представлява 
половината от настоящата максимална сума и половината от максималната сума, 
предоставяна за установяването на млади селскостопански производители)
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Подпомагането по параграф 1, буква в) 
се предоставя на селскостопански 
производители, 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.

Or. en

Обосновка

Подпомагането на дребните селскостопански производители, прехвърлящи 
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стопанството си, следва да бъде еднократно плащане.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Настоящата схема за ранно пенсиониране следва да се запази и да не е ограничена 
само до малки стопанства. Тя обаче следва да се адаптира за по-късно пенсиониране и 
плащане с фиксиран размер, ограничено до максимум 35 000 евро (което представлява 
половината от настоящата максимална сума и половината от максималната сума, 
предоставяна за установяването на млади селскостопански производители)

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква 
а), точка (i) също може да бъде за 
наемането на земя от млади 
селскостопански производители и да 
бъде под формата на банкова 
гаранция за договорите за наемане на 
земя и подпомагане за плащането на 
лихвите.
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Or. en

Обосновка

В допълнение към предложеното подпомагане с фиксиран размер на млади начинаещи 
селскостопански производители държавите членки следва да бъдат насърчавани да 
улесняват техния достъп до земя, тъй като това представлява сериозна пречка за 
създаването на нови стопанства в много европейски региони. Предоставянето на 
банкови гаранции от фондовете за развитие на селските райони може да даде достъп 
на младите селскостопански производители до договори за дългосрочно наемане на 
земя (и авансови плащания), като същевременно е разходоефективно за публичните 
разходи.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се равнява на 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 
еднократно.

Or. en

Обосновка

Подпомагането на дребните селскостопански производители, прехвърлящи 
стопанството си, следва да бъде еднократно плащане.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Подпомагането по параграф 1, 
буква ва) се отпуска като еднократно 
плащане в размер до максималната 
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сума, определена в приложение І.

Or. en

Обосновка

Настоящата схема за ранно пенсиониране следва да се запази и да не е ограничена 
само до малки стопанства. Тя обаче следва да се адаптира за по-късно пенсиониране и 
плащане с фиксиран размер, ограничено до максимум 35 000 евро (което представлява 
половината от настоящата максимална сума и половината от максималната сума, 
предоставяна за установяването на млади селскостопански производители)

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) инвестиции за публична употреба в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация, дребна по мащаби 
туристическа инфраструктура, 
маркетинг на услуги за селски 
туризъм и обозначаване на 
туристически обекти;

Or. en
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, и към 
френските отвъдморски департаменти.

Or. en

Обосновка

Техническа поправка

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, други управители на земи,
общини и техни сдружения, и покрива 
разходите за установяване и за годишна 
премия за хектар, която да покрива 
разходите за пропуснати доходи,
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от петнадесет години.

Or. en
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Обосновка

В някои държави членки, по исторически причини, свързани с пашата на добитъка и 
събирането на дърва, общинската земя се управлява от отделни лица, които 
използват земя, която не е нито публична, нито частна собственост.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от три години.

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

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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 
устойчиво земеделско ползване на 
земята.



PE474.053v01-00 28/54 PR\881155BG.doc

BG

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, други управители на земи, 
общини, държавни гори и техни 
сдружения, и покрива разходите за:

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, общини и техни 
сдружения. В случай на държавни гори 
помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, които 
не зависят от държавния бюджет.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, други управители на 
земи, общини и техни сдружения. В 
случай на държавни гори помощ може 
да се отпуска и на органите, 
управляващи тези гори, които не 
зависят от държавния бюджет.

Or. en
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, други управители 
на земи, 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.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Не се предоставя подкрепа на 
групи производители, които не 
отговарят на критериите, посочени в 
определението за МСП.

Or. en
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Обосновка

Езиково пояснение

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or. en

Обосновка

Пояснение: Всички мерки, свързани с агроекологията и климата, надхвърлят 
изискванията за екологизиране.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 

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

При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители или 
групи от други управители на земи, 
максималното равнище е 30 %.

Не се предоставя подкрепа от 
ЕЗФРСР за задължения, обхванати 
от глава 2 на Дял III от Регламент 
(ЕС) № DP/2012.

Or. en

Обосновка

Двойните плащания в рамките на схемата за екологизиране и агроекологични мерки се 
изключват. Следва да има специфичен стимул за колективни задължения, също за 
сътрудничество между другите управители на земи и между селскостопанските 
производители и другите управители на земи. Формулировката следва да 
съответства на тази на член 29, параграф 1.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 групи от други 
управители на земи, максималното 
равнище е 30 %.

Or. en
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Обосновка

Следва да има специфичен стимул за колективни задължения, също за 
сътрудничество между другите управители на земи и между селскостопанските 
производители и другите управители на земи. Формулировката следва да 
съответства на тази на член 29, параграф 1.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В периода между 2014 и 2017 г.
държавите членки могат да отпускат 
плащания по настоящата мярка на 
селскостопански производители в 
райони, които са били допустими по 
член 36, буква a), точка ii) от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за програмния период 
2007—2013 г., но вече не са допустими 
след определянето на новите граници, 
посочено в член 46, параграф 3. Тези 
плащания са намаляващи, като 
намалението започва през 2014 г. с 80 % 
от получените плащания през 2013 г. и 
завършва през 2017 г. с 20 % от тези 
плащания.

5. В периода държавите членки могат да 
отпускат плащания по настоящата мярка 
за период от четири години 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 първата 
година с 80 % от получените плащания 
през 2013 г. и завършва през 
четвъртата година с 20 % от тези 
плащания.

Or. en

Обосновка

Плащането намалява за период от четири години, но за влизането в сила на новото 
ограничение, на държавите членки може да се предостави гъвкавост. Позоваването 
на член 33, параграф 3 е техническа корекция.
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

3. Държавите членки определят 
райони, различни от планински райони, 
които са със съществени природни 
ограничения, като отговарящи на 
изискванията за плащания съобразно 
член 32.  Тези райони се 
характеризират със съществени 
природни ограничения, по-специално 
ниска производителност на почвата 
или неблагоприятни климатични 
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това условие се гарантира на 
подходящото равнище на местните 
административни единици (равнище 
LAU 2). 

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.

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

До 31 декември 2015 г. Комисията 
следва да представи 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.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да представи отделно законодателно предложение за 
задължителни биофизични критерии за определяне на границите на районите с 
природни ограничения веднага след като бъдат налични всички данни, необходими за 
оценка на въздействието на тези критерии и подходящите прагове. Междувременно 
държавите членки следва да използват критериите за определяне на границите на 
райони, които съответстват на разпоредбите на Споразумението от Маракеш за 
селското стопанство на СТО.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки прилагат към 
своите програми за развитие на селските 

5. Държавите членки прилагат към 
своите програми за развитие на селските 



PR\881155BG.doc 35/54 PE474.053v01-00

BG

райони: 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

Обосновка

Комисията следва да представи отделно законодателно предложение за 
задължителни биофизични критерии за определяне на границите на районите с 
природни ограничения веднага след като бъдат налични всички данни, необходими за 
оценка на въздействието на тези критерии и подходящите прагове. Междувременно 
държавите членки следва да използват критериите за определяне на границите на 
райони, които съответстват на разпоредбите на Споразумението от Маракеш за 
селското стопанство на СТО.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията за хуманно отношение 
към животните покриват само онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава І на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012, и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Тези приложими изисквания се 
установяват в програмите.

2. Плащанията за хуманно отношение 
към животните покриват само онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава І на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012, и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от законодателството на Съюза. Тези 
приложими изисквания се установяват в 
програмите.

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

Тези ангажименти се поемат за период 
от една до седем години, който подлежи 
на подновяване.

Or. en
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Изменение 49

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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новосформирани клъстери и мрежи и 
на онези от тях, които започват нова 
за тях дейност.

Or. en

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 54

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
средносрочен преглед относно 
прилагането на мярката за 
управление на риска и предлага, при 
необходимост, подходящи 
законодателни предложения за 
подобрение.

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, 
буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или от 
нашествие на вредители, или 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. 
Средната годишна продукция се 
изчислява като се използват 
показателите за предшестващия 
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ниският показател. тригодишен период или предшестващия 
петгодишен период и като се изключват 
най-високите и най-ниските 
показатели или, в 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
а) биологични показатели 
(количество на загубената биомаса) 
или еквиваленти показатели за 
загубен добив, установени на 
равнището на стопанствата, на 
местно, регионално или национално 
равнище или
б) свързани с времето показатели 
(количество на валежите, 
температура и др.), установени на 
местно, регионално или национално 
равнище.

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 39 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Настоящият член обхваща и неблагоприятни климатични събития, включително 
суши. Следователно заглавието на члена следва да се преформулира.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В някои случаи допълването на взаимоспомагателните фондове със застрахователни 
схеми може да осигури по-ефективни схеми за управление на риска. Държавите членки 
следва да имат тази възможност.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 
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Решение 90/424/ЕИО. Решение 90/424/ЕИО, и болестите при 
пчелите.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 46 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на напояване на площи за 3. В случай на напояване на площи за 
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допустими разходи се считат само
инвестиции, които водят до 
съкращаване на предишното 
потребление на вода с поне 25 %. Чрез 
дерогация в държавите членки, които 
се присъединиха към ЕС от 2004 г. 
нататък, инвестиции в нови 
напоителни инсталации могат да се 
считат за допустими разходи в 
случаите, когато се докаже чрез 
анализ на околната среда, че 
въпросната инвестиция е устойчива и 
няма отрицателно въздействие.

допустими разходи се считат нови
инвестиции, включително 
модернизирането на съществуващи 
системи за подобряване на 
ефикасността на потреблението на 
вода. Комисията е компетентна да 
приема делегирани актове, в 
съответствие с член 90, за 
установяване на минимални 
стандарти за ефикасността на 
потреблението на вода и за 
екологичните показатели на 
напоителните съоръжения.

Or. en

Обосновка

Предложеното разграничение между стари и нови държави членки не е оправдано. 
Новите напоителни съоръжения, както и инвестициите в модерно, по-ефикасно 
оборудване следва да се считат за допустими разходи щом са в съответствие с 
определени експлоатационни критерии по отношение на ефикасността на 
потребление на вода и екологичното въздействие, които ще бъдат допълнително 
дефинирани от Комисията чрез делегиран акт.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 64 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Годишната разбивка по държави 
членки на сумите по параграф 1, след 
като приспадне сумата по параграф 2 и 
като взема предвид прехвърлянето на 
средства, посочено в член 14, параграф 
2 от Регламент (ЕС) № DP/2012, е 
представена в приложение I.

a) обективни критерии, свързани с 
целите, посочени в член 4; както и
б) резултати от минали периоди.
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Or. en

Обосновка

Финансовата разбивка за всяка държава членка се определя в приложение на правния 
акт. Необходимите промени на това приложение могат да се предприемат от 
Комисията чрез делегирани актове.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 64 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

5. Комисията е компетентна да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 за изменение 
на приложение Ia,  при необходимост, 
с цел да се включат средствата, 
прехвърлени на ЕЗФРСР в изпълнение 
на член 7, параграф 2 и член 14, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012.

Or. en

Обосновка

Необходимите промени на приложение Ia могат да се предприемат от Комисията в 
делегирани актове. Такива промени се отнасят в частност до сумите, прехвърлени 
вследствие на прилагането на ограничения и на гъвкавост между стълбовете, както и 
прехвърлянето на неизползваните средства от разпоредбата за екологизиране, които 
следва да се заделят за агроекологични мерки.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 64 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на разпределяне на 
резервния фонд за изпълнение, посочен 
в член 20, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) № [CSF/2012], наличните целеви 
приходи, събрани съгласно член 45 от 

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 
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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.

сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

Or. en

Обосновка

Обосновка

Резервният фонд за изпълнение, посочен в член 18 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012] се 
заличава (вж. съответното изменение в становището, изготвено от г-н Caronna).

Изменение 66

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Много държави членки използват текущо предоставяната повишена ставка на 
съфинансиране за Ос 2. Повишена общностна подкрепа на мерките, свързани с 
агроекологията и климата, следва също да бъде възможна в новия регламент.
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Изменение 67

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Като дерогация от параграф 3, 
средствата, прехвърлени към 
ЕЗФРСР при прилагането на член 14 
от Регламент (ЕС) № DP/2012 
подлежи на процентен принос от 
ЕЗФРСР в размер на 100%.
Средствата, получени от 
прилагането на член 14, параграф 1а 
на Регламент (ЕС) № DP/2012, се 
запазват за мерки съобразно член 29.

Or. en

Обосновка

Не се изисква съфинансиране за средствата, прехвърлени доброволно от първия към 
втория стълб съобразно разпоредбата за гъвкавост в регламента относно преките 
плащания, нито за неизразходване средства за екологизиране, прехвърлени към 
ЕЗФРСР, които се използват изключително за подкрепа на мерки, свързани с 
агроекологията и климата.

Изменение 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

С оглед на най-ефективното предоставяне на обществени блага чрез целенасочени 
плащания, следва да се предвиди разпоредба за задължителен минимален процент на 
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мерки, свързани с агроекологията и климата, не само в съображението, но и в 
съответния член. Предвид на предложеното прехвърляне на неизползвани средства за 
екологизиране към агроекологичните мерки, настоящата разпоредба за заделяне на 
поне 25% за мерки от Ос 2 следва да бъде леко увеличена.  Подкрепата за 
неспецифични мерки не следва да се включва в настоящата разпоредба, тъй като тя е 
компенсация за неблагоприятни природни условия, която не е свързана с други 
(екологични) изисквания.

Изменение 69

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Националните вноски за 
допустимите публични разходи могат 
да се заменят от частни вноски. 

Or. en

Обосновка

Въпреки увеличените проценти на общностно финансиране, предвидени от Регламент 
(EС) № 1312/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2011 г., 
много държави членки загубиха запланувана подкрепа от ЕЗФРСР поради сериозни 
бюджетни ограничения и липсата на средства за национални вноски за разходите за 
научноизследователска и развойна дейност. Следователно държавите членки следва 
да имат възможност да заменят финансовия си принос с частни средства (напр. от 
фондации или частни вноски от бенефициерите)

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Съгласно настоящия дял, в 
сътрудничество между Комисията и 
държавите членки се създава се обща 
система за мониторинг и оценка. 
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 90, като 
установява метода на работа и 
показателите, които да се използват 
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от тази система.

Or. en

Обосновка

Изборът на правилните показатели е изключително важен не само за мониторинга и 
оценката на програмите за развитие на селските райони, но също и за координацията 
с други програми от Общата стратегическа рамка, както и с общия мониторинг по 
отношение на общите цели. Става въпрос за решение с общ характер, което следва да 
се вземе чрез делегирани актове.

Изменение 71

Предложение за регламент
Приложение I – Ред 5 – Колони 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

70.000 - на млад селскостопански 
производител съгласно член 33, 
параграф 1, буква a), точка i)
70.000 - на предприятие съгласно член 
33, параграф 1, буква a), точка ii)
15.000 - на малко стопанство съгласно 
член 33, параграф 1, буква a), точка iii)

70.000 - на млад селскостопански 
производител съгласно член 20, 
параграф 1, буква a), точка i)
70.000 - на предприятие съгласно член 
20, параграф 1, буква a), точка ii)
15.000 - на малко стопанство съгласно 
член 20, параграф 1, буква a), точка iii)

35.000 – на пенсиониране съгласно 
член 20, параграф 1, буква ва)

Or. en

Обосновка

Настоящата схема за ранно пенсиониране следва да се запази и да не е ограничена 
само до малки стопанства. Тя обаче следва да се адаптира за по-късно пенсиониране и 
плащане с фиксиран размер, ограничено до максимум 35 000 евро (което представлява 
половината от настоящата максимална сума и половината от максималната сума, 
предоставяна за установяването на млади селскостопански производители).



PR\881155BG.doc 49/54 PE474.053v01-00

BG

Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

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 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922

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

Гърция 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Испания 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781

Франция 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806

Италия 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055

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

Люксембург 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

Нидерландия 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 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504

Португалия 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811

Румъния 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

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
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Обединено 
кралство 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en

Обосновка

Разпределението на средства между държавите членки не следва да се решава чрез 
акт за изпълнение, а следва да бъде част от законодателен акт (вж. измененията на 
член 64). Способът на разпределяне, прилаган за периода 2007-2013 г., се използва като 
основа за определянето на финансовите ресурси от държавата членка. Сумите са 
адаптирани към предложените общи данни за развитието на селските райони
съобразно предложението на Комисията за бъдещата Многогодишна финансова 
рамка.

Изменение 73

Предложение за регламент
Приложение ІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Биофизични критерии за определяне на 
границите на районите с природни 
ограничения

Примерни биофизични критерии за 
определяне на границите на районите с 
природни ограничения

Or. en

Обосновка

Комисията следва да представи отделно законодателно предложение за 
задължителни биофизични критерии за определяне на границите на районите с 
природни ограничения веднага след като бъдат налични всички данни, необходими за 
оценка на въздействието на тези критерии и подходящите прагове. Междувременно, 
посочените в настоящото приложение критерии следва да са с индикативен 
характер.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европа се намира понастоящем в изключителна от икономическа, финансова и 
екологическа гледна точка обстановка, която изисква политически отговори на всички 
равнища.  Това се отнася и до селското стопанство и селските райони: необходими са 
смели нови действия, за да могат въпросните общи политики да отговорят на 
настоящите и бъдещите предизвикателства.

Европейските селскостопански производители трябва да продължат да са в състояние 
да гарантират, че гражданите могат да разполагат с необходимата независимост и да 
получават достатъчно храни и стоки с приемливо качество на достъпни цени.

Това означава, че е необходимо да се съчетаят селското стопанство и устойчивото 
производство и европейското селско стопанство да се развива в съответствие с визия за 
бъдещето, при която конкурентоспособността трябва да върви ръка за ръка с
устойчивостта, и също така в съответствие с идеята, че устойчивостта не се свежда 
само до екологическия компонент, а е свързана и с дългосрочната икономическа и 
социална жизнеспособност на селското стопанство като такова.  В такъв смисъл 
преходът към по-щадящо околната среда селското стопанство в Европа е задължително 
условие за жизнеспособността на сектора.

Европейското селско стопанство също така трябва да запази конкурентоспособността 
си спрямо главните търговски партньори на Европа, които са силно субсидирани и/или 
са подложени на не така строги правила за производство.

Селскостопанският сектор може и трябва да играе значителна роля при претворяването 
на практика на новата стратегия „Европа 2020“ във връзка със смекчаването на 
изменението на климата, иновациите и създаването на работни места. Следователно 
трябва да се обърне специално внимание на селските райони, особено на тези, които са 
в по-неблагоприятно положение, с оглед на устойчивото им социално и икономическо 
съживяване.

Новата политика за селското стопанство и селските райони в Европа трябва да се 
основава на тристранния подход за „законност, справедливост и ефективност“, което 
означава, че ресурсите трябва да се насочват към цели, които данъкоплатците и 
обществото признават за добри, да се разпределят възможно най-справедливо между 
селскостопанските производители, регионите и държавите членки и да бъдат 
използвани по най-ефективен по отношение на постигането на желаните резултати 
начин.

Като се има предвид голямото многообразие на европейското селско стопанство, което 
следва да бъде запазено, и необходимостта да се поддържа обща законодателна рамка, 
в която да се прилагат селскостопанската политика и политиката за развитие на 
селските райони, субсидиарността трябва да осигури подходящ баланс между тези два 
динамични елемента.  Освен това, без отклоняване от императивите за строгост при 
използването на публични финансови средства, във всички регламенти във възможно 
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най-голяма степен трябва да се отрази опростяването.

Миналата година, когато разглеждаше докладите Lyon и Dess, Парламентът, с голямо 
мнозинство при всяко гласуване, одобри набор от общи политически насоки, които 
бяха високо оценени.

Сега, когато Комисията представи своето законодателно предложение, от ЕП се иска да 
изрази становището си по основните мерки и политически инструменти, които трябва 
да се приложат за постигане на поставените цели, в този случай във връзка с 
предложението за регламент относно подпомагане на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който трябва 
да допълни и да се съчетае със стълб I от Общата селскостопанска политика (ОСП).

Докладчикът предлага да се изяснят и да се дадат по-точни определения на целите и 
приоритетите, свързани с човешките ресурси, горите и иновациите, със специално 
посочване на конкурентоспособността на селските райони и селските стопанства, 
хуманното отношение към животните, замърсяващите газове и въглерода.

Млади селскостопански производители
Докладчикът споделя становището, че динамизмът на селското стопанство играе 
решаваща роля за развитието на селските райони. Затова един приоритет следва да бъде 
внасянето на свежа кръв в селскостопанската общност, било чрез замяна на едно 
поколение със следващото или в резултат от създавани за първи път нови стопанства.

За да стане по-лесно и по-привлекателно за младите селскостопански производители да 
установят свои стопанства и за да се допълнят мерките, предлагани в доклада относно 
Регламента за директните плащания, докладчикът предлага стимули за преодоляване на 
това, което той счита за най-голямо препятствие, а именно достъпа до земя, и съответно 
да се предостави подпомагане за покриване на лихвите по заемите или банкови
гаранции за наемането на земя.

Прекратяване на селскостопанската дейност
Докладчикът счита, че режимите за прекратяване на селскостопанската дейност следва 
да станат по-прости и по-малко скъпи, отколкото досега. Неговото предложение е да се 
предоставя еднократно плащане, ненадвишаващо 50% от помощта за първоначално 
установяване на млади селскостопански производители, на селскостопански 
производители над 65 години, които прехвърлят стопанството си и съответните права 
на плащане на друг селскостопански производител.

Преструктуриране на стопанства
За да се насърчи и улесни преструктурирането на стопанства, замяната на едно 
поколение със следващото и навлизането на нови селскостопански производители, 
докладчикът предлага едно подобрение, а именно предлаганото от Комисията годишно 
плащане до 2020 г. в размер на 120% от максималното подпомагане, предоставяно на 
селскостопански производители, които участват в схемата за млади селскостопански 
производители, създадена по силата на Регламента за директните плащания, да бъде 
превърнато в еднократно плащане, като по този начин се увеличава стимулиращият 
ефект и се намалява бюрокрацията.
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Инвестиции
Докладчикът счита, че по-голям обхват от райони следва да се считат за отговарящи на 
изискванията за целите на инвестирането в земеделски стопанства, предприятия, 
неземеделски дейности и други съоръжения.

Горепосочените разпоредби следва в частност да обхващат инвестициите в 
модернизацията, която се налага поради новите здравни изисквания или с цел 
допринасяне за насърчаването на енергийната ефективност или намаляване или 
противодействие на агроклиматични ограничения - пример за това е инвестирането в 
нови напоителни системи, или модернизиране на съществуващите системи с цел 
постигане на по-ефективно потребление на вода или енергия, при условие, че крайният 
ефект, във всеки случай, следва да бъде създаването на работни места и справянето с 
обезлюдяването на селските райони.

Агроекологични схеми
По отношение на агроекологичните мерки докладчикът счета, че те следва да се 
финансират от задължителна минимална сума в размер на 30% - сума, която следва 
също да включва биологичното земеделие и плащанията, свързани с мрежата „Натура 
2000”, както и Рамковата директива за водите.

Той въвежда принципа, че всички агроекологични мерки, които трябва да бъдат 
обхванати от бъдещите програми на държавите членки за развитие на селските райони, 
по отношение на екологичната стойност трябва да надхвърлят мерките за 
екологизиране от Стълб I, т.е. да надхвърлят мерките, подкрепяни съобразно условията 
за преки плащания, тъй като представляват селскостопански практики, които са 
благоприятни за климата и околната среда: това ще създаде връзка на взаимно 
допълване между двата стълба на ОСП.

Гори
Докладчикът предлага обхватът на бенефициерите на мерки за подкрепа на горското 
стопанство да бъде разширен, така че да включва управители на гори в ЕС, които не са 
нито държавна, нито частна собственост. Наред с това, той предлага подкрепата за 
залесяване и създаването на горски местности да се удължи – от 10 на 15 години, а 
подкрепата за създаването на агролесовъдни системи – от 3 на 5 години. 

Райони със съществени природни ограничения
По отношение на ограничаването на райони, различни от планинските, със съществени 
природни ограничения, предложеният от докладчика подход е различен от 
представения от Комисията, като се отчете фактът, че до моментът на изготвяне на 
настоящия доклад не беше възможност получаването на данни за оценяване на 
практическите последици, които могат да възникнат, ако предложените критерии на 
Комисията се прилагат.

Съобразно с това, докладчикът предлага държавите членки да определят подобни 
райони съобразно критерии, които отразяват съществени природни ограничения и са 
съвместими с препоръките на Сметната палата и ангажиментите на ЕС в рамките на 
Световната търговска организация. За тази цел списъкът от биофизични критерии в 
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приложение II би могъл да се използва за насока.

Управление на риска
По отношение на системата за управление на риска, докладчикът счита, че условията 
на застраховане следва да бъдат разширени, така че да обхващат други инструменти, 
като предвижда, като изключение, местните, регионални или национални биологични и 
свързани с времето показатели да се използват за калкулирането на загубите, които не 
би било възможно да се докажат на равнището на земеделските стопанства. Сушата, 
като неблагоприятно климатично събитие, е допустима за целите на подкрепа от 
взаимоспомагателни фондове за компенсиране на екологични катастрофи. 
Взаимоспомагателните фондове могат да се използват за компенсирането на загуби в 
резултат не само от болести при животните, но и при пчелите.

Процент на съфинансиране
По отношение на средствата от ЕЗФРСР за финансиране на агроекологични мерки, 
докладчикът предлага посочените от Комисията цифри - 50% и 85%, да бъдат 
увеличени до 60% и 90% съответно, за по-голямата част от районите и за по-слабо 
развитите райони, за най-отдалечените райони и по-малките острови в Егейско море.

Докладчикът предлага неизползваните средства в рамките на компонента 
„екологизиране” на преките плащания, да бъдат прехвърлени към Стълб II с цел 
финансиране на агроекологични мерки, без национално съфинансиране. Наред с това 
той предлага средства, чието прехвърляне от Стълб I към Стълб II е позволено за 
държавите членки, в съответствие с член 14 от Регламента за преките плащания, също 
да бъдат изключени от национално съфинансиране.
Докладчикът предвижда също така възможност за това, националното съфинансиране 
да произтича изцяло от частни източници.

Национални финансови пакети
Най-сетне, с оглед на това, че Комисията не е представила предложение с количествени 
данни относно тава, как бюджетът за развитие на селскостопанските райони следва да 
се споделя между държавите членки в периода от 2014 до 2020 г., докладчикът се 
стреми да коригира този пропуск като представя предложение въз основа на 
предложението на Комисията за бюджет за Годишната финансова рамка за 2014-2020 г. 
и на скалата за разпределение, използвана през предходния период, тъй като не счита, 
че условията са се променили съществено.

Настоящият доклад се основава на агрегираната финансова сума за ОСП, предложена 
от Комисията в бъдещата Многогодишна финансова рамка. Ако по отношение на това 
предложение бъдат направени съществени промени, съдържанието на доклада ще 
трябва да бъде преработено.


