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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по земеделие и развитие 
на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На Комисията следва да се 
предостави правомощието съгласно 
член 290 от Договора да приема 
делегирани актове с оглед приемането 
на допълнения или изменения на някои 
несъществени елементи от настоящия 
регламент. От особена важност е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета в срок и по 
подходящ начин.

(4) На Комисията следва да се 
предостави правомощието съгласно 
член 290 от Договора да приема 
делегирани актове с оглед приемането 
на допълнения или изменения на някои 
несъществени елементи от настоящия 
регламент. От особена важност е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета в срок и по 
подходящ начин. По искане на 
Европейския парламент или Съвета, 
Сметната палата може да 
представи становище относно тези 
делегирани актове в съответствие с 
член 287, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Обосновка

Това ще даде възможност на Парламента и на Съвета да формират съответно 
становищата си на основата на техническата експертиза, предоставена от 
Сметната палата.
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Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „разходи по транзакции“: разходи, 
свързани с осъществяването на даден 
ангажимент, които обаче не 
произтичат непосредствено от 
изпълнението на този ангажимент;

л) „разходи по транзакции“: разходи, 
свързани с осъществяването на даден 
ангажимент, които са непряко 
генерирани от изпълнението на този 
ангажимент;

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) „природно бедствие“: естествено 
настъпващо събитие, свързано с живата 
или неживата природа, което води до 
съществени нарушения на системите за 
селскостопанско производство и на 
горските структури и като краен 
резултат причинява сериозни 
икономически щети на 
селскостопанския и горския сектор;

с) „природно бедствие“: естествено 
настъпващо събитие, свързано с живата 
или неживата природа, което води до 
съществени нарушения на системите за 
селскостопанско производство и на 
горските структури и като краен 
резултат причинява сериозни 
икономически щети на 
селскостопанския или горския сектор;

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „катастрофично събитие“:
непредвидено събитие, свързано с 
живата или неживата природа, 
предизвикано от човешка дейност, което 
води до съществени нарушения на 
системите за селскостопанско 
производство и на горските структури и 
като краен резултат причинява сериозни 

т) „катастрофично събитие“:
непредвидено събитие, свързано с 
живата или неживата природа, 
предизвикано от човешка дейност, което 
води до съществени нарушения на 
системите за селскостопанско 
производство и на горските структури и 
като краен резултат причинява сериозни 
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икономически щети на 
селскостопанския и горския сектор;

икономически щети на 
селскостопанския или горския сектор;

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) конкурентоспособност на селското 
стопанство;

(1) конкурентоспособност на селското и 
горското стопанство;

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията посочва конкретен набор 
от цели и задачи за всяка от целите и 
приоритетите на Съюза, посочени в 
този член, като предвижда и 
наблюдение на постигането им.

Обосновка

Тази промяна отразява призива на Парламента за съсредоточаване на политиката 
повече върху резултатите от дейността на ЕС и за измерване на постигнато от нея.



PE489.357v03-00 6/14 AD\913102BG.doc

BG

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка, в национални 
програми, ясно определя нуждите си в 
съответствие с приоритетите на 
Съюза, както и показателите, 
позволяващи на Комисията да 
наблюдава постигането на 
резултатите.

Обосновка

Тази промяна отразява призива на Парламента за съсредоточаване на политиката 
повече върху резултатите от дейността на ЕС и за измерване на постигнато от нея.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като общо правило Комисията и 
държавите членки гарантират, че 
подкрепата на ЕС е насочена към 
селските райони, където е най-
необходима.

Обосновка

Тази промяна отразява призива на Парламента да се обърне повече внимание на 
резултатите от действията на ЕС

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква н) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) определяне от държавата членка на 
всички органи, предвидени в член 72, 

i) определяне от държавата членка на 
всички органи, предвидени в член 72, 
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параграф 2 и, за информация, кратко
описание на структурата за управление 
и контрол;

параграф 2 и описание на структурата за 
управление и контрол, включително 
възможността за проверяване и 
контрол на мерките и подмерките за 
развитие на селските райони; условие 
за одобряването на програмата за 
регионално развитие е Комисията да 
счете структурата за управление и 
контрол за ефикасна и ефективна; 

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки 
определят заедно ефективни 
инструменти, включително ясни и 
недвусмислени критерии за подбор, с 
цел да ограничат риска от 
неправомерно двойно финансиране от 
други фондове на ЕС или национални 
фондове.

Обосновка

Предложението за регламент предвижда финансиране на много (нови) мерки от 
източници, различни от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 
от други фондове на ЕС, или от национални фондове. Това разнообразие от източници 
на финансиране е свързано с висок риск от неправомерно двойно финансиране, който 
трябва да бъде ограничен.

Изменение 12

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

7. Комисията уточнява допълнително 
целите на тази мярка и установява 
ясни критерии и ефективен контрол, 
с цел да предотврати злоупотреби. 
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производители.

Обосновка

Съгласно предложението за регламент, подпомагането по тази мярка включва и 
годишните плащания към земеделски производители, които при подаването на своите 
заявления за подпомагане, участват в схема за подпомагане на дребните 
селскостопански производители за поне една година и които са се задължили да 
прехвърлят трайно цялото си стопанство и съответните права за плащане на друг 
селскостопански производител. Не е ясно какво се цели с тази мярка. Изглежда, че 
това е схема за подпомагане на доходите или пенсиониране на земеделски 
производители, които трайно прехвърлят стопанството си. Не е ясно защо такова 
подпомагане трябва да се финансира по стълб ІІ. Съответно се предлага тази 
подмярка да бъде заличена, освен ако не се предостави необходимото пояснение за 
целите и задачите и не се установят ясни критерии и ефективен контрол, за да се 
предотвратят злоупотреби от страна на земеделските производители, които се 
стремят да получат подкрепата, като, например, формално прехвърлят 
стопанството си на член от семейството.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 области с 
висока екологична стойност, на селата 
и селския ландшафт, включително 
съответните социално-икономически 
аспекти, както и инициативи за 
повишаване на осведомеността в 
областта на околната среда;

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 

ж) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 
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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.

преустройването на сгради или други 
съоръжения, разположени във и в 
близост до населени места от селски 
тип, с оглед подобряване на качеството 
на живот или повишаване на 
екологичната ефективност на 
населеното място.

Изменение 15

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. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП, или са 
обхванати от законодателството на 
държавите членки.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, както и на собственици или 
публични субекти, стопанисващи 
гори, които не са финансирани от 
националната хазна. В надлежно 
обосновани случаи подпомагане може 
да се предостави и на други управители 
на земи.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вземат се мерки за ясно разпределяне 
на целите между първия и втория 
стълб на ОСП и за гарантиране, че 
решението да се финансира дадена 
мярка по даден стълб се основава на 
приноса на мярката за постигане на 
целите на този стълб.

Обосновка

Докато директните плащания по стълб І могат да допринесат за доходите от 
земеделие, регламента за развитие на селските райони (стълб ІІ) също включва 
инструмент за стабилизиране на доходите, който предоставя обезщетения за 
земеделските производители, които търпят сериозен спад в доходите си. Необходимо 
е ясно разпределяне на целите между стълбове І и ІІ и гаранция, че решението да се 
финансира дадена мярка по даден стълб се основава на приноса на мярката за 
постигане на целите на този стълб.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Държавите членки поддържат 
нивото на полаганите усилия от 
програмния период 2007—2013 г. и 
изразходват минимум 25 % от 
общото участие 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 мерки за агроекология и 
климат, за биологично земеделие и 
плащания за области, които са 
изправени пред неблагоприятни 
природни или други специфични 
характеристики.
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Обосновка

С оглед постигане на разпределение на ресурсите както е посочено в съображение 28, 
е необходимо текстът от съображението да се включи в задължителните 
разпоредби.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато помощта се отпуска въз
основа на стандартни разходи или 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, държавите-членки гарантират, 
че съответните изчисления са адекватни 
и точни, както и че са направени въз 
основа на метода за коректно, 
справедливо и доказуемо изчисление. За 
тази цел орган, който е независим от 
органите, отговарящи за изчисленията, и 
който притежава подходящите 
експертни знания, предоставя 
сертификат, удостоверяващ 
адекватността и точността на 
изчисленията. Този сертификат е 
включен в програмата за развитие на 
селските райони. 

2. Когато помощта се отпуска въз 
основа на стандартни разходи или 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, държавите-членки гарантират, 
че съответните изчисления са адекватни 
и точни, както и че са направени въз 
основа на метода за коректно, 
справедливо и доказуемо изчисление. За 
тази цел орган, който е независим от 
органите, отговарящи за изчисленията, и 
който притежава подходящите 
експертни знания, предоставя 
сертификат, удостоверяващ 
адекватността и точността на 
изчисленията. Този сертификат е 
включен в програмата за развитие на 
селските райони. Комисията 
гарантира, преди да одобри 
програмите, че всички относими 
елементи са включени в изчисленията 
и че основните допускания и 
параметри са уместни.

Обосновка

Изменението отразява проблемите, установени от Съда във връзка с проблеми при 
определянето на размерите на помощта (вж. параграф 97 от Специален доклад 
7/2011).
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 75 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да демонстрира напредъка и 
постиженията на политиката за развитие 
на селските райони и да оцени 
въздействието, ефективността, 
ефикасността и значението на 
интервенциите на политиката за 
развитие на селските райони;

a) да оценява критично и обективно
напредъка и постиженията на 
политиката за развитие на селските 
райони и да оцени въздействието, 
ефективността, ефикасността и 
значението на интервенциите на 
политиката за развитие на селските 
райони;

Обосновка

Оригиналната формулировка е твърде прескриптивна.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Европейската сметна палата 
може да представи становище 
относно делегираните актове, 
посочени в член 2, параграф 2, член 6, 
параграф 2, член 12, параграф 2, член 
15, параграф 5, член 16, параграф 9, 
член 17, параграф 4, член 19, параграф 
6, член 20, параграф 8, член 21, 
параграф 4, член 22, параграф 3, член 
23, параграф 3, член 29, параграф 10, 
член 34, параграф 4, член 35, параграф 
5, член 36, параграф 10, член 37, 
параграф 4, член 43, параграф 2, член 
45, параграф 3, член 46, параграф 6, 
член 47, параграф 6, член 51, параграф 
4 и член 95 по искане на Европейския 
парламент или Съвета.
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Обосновка

Това ще даде възможност на Парламента и на Съвета да формират съответно 
становищата си на основата на техническата експертиза, предоставена от 
Сметната палата.
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