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Изменение 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приканва Комисията да разработи 
глобална стратегия за междинните 
райони с неблагоприятни природни 
условия, за да намали съществуващите 
различия между държавите-членки по 
отношение на предоставяните за тези 
райони помощи;

1. приканва Комисията да разработи 
глобална стратегия за междинните 
райони с неблагоприятни природни 
условия, приспособена към техните 
местни потребности, за да намали 
съществуващите различия между 
държавите-членки по отношение на 
предоставяните за тези райони помощи, 
и предлага селскостопанските 
производители от районите в 
неблагоприятно положение да бъдат 
стимулирани да се обединяват в 
асоциации, за да получават 
подходящи средства за обработване 
на земите и за подобряване на 
добивите от селскостопанското 
производство;

Or. ro

Изменение 2
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приканва Комисията да разработи 
глобална стратегия за междинните 
райони с неблагоприятни природни 
условия, за да намали съществуващите 
различия между държавите-членки по 
отношение на предоставяните за тези 
райони помощи;

1. приканва Комисията да разработи 
глобална стратегия за междинните 
райони с неблагоприятни природни 
условия, за да намали съществуващите 
различия между държавите-членки по 
отношение на предоставяните за тези 
райони помощи, както и да уточни 
определението за междинни райони, 
особено от гледна точна на 
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преходните периоди;

Or. de

Изменение 3
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. борбата срещу обезлюдяването на 
селските райони следва да бъде част 
от тази стратегия в полза на 
районите с неблагоприятни природни 
условия в ЕС; счита, че е необходимо да 
се отчита критерият обезлюдяване
при „финото регулиране”, което 
държавите-членки трябва да осъществят 
при географското определяне на 
междинните райони с неблагоприятни 
условия;

2. счита, че е необходимо да се 
отчитат не само биофизическите 
критерии, но и някои социално-
икономически критерии при „финото 
регулиране”, което държавите-членки 
трябва да осъществят при географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия; счита по-
конкретно, че островните райони, 
районите с много малка плътност на 
населението или силно отдалечените 
от зони на потребление райони също 
така са с неблагоприятни природни 
условия, които трябва да се вземат 
предвид; 

Or. fr

Изменение 4
Markus Pieper, Manfred Weber

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. борбата срещу обезлюдяването на 
селските райони следва да бъде част 
от тази стратегия в полза на 
районите с неблагоприятни природни 
условия в ЕС; счита, че е необходимо 
да се отчита критерият 

2. подчертава, че всяка държава-
членка има правото да осъществява, 
чрез прецизно оценяване, въз основа на 
национални критерии и като взема 
предвид осем биофизически критерии, 
регулиране на районите в 
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обезлюдяване при „финото регулиране”, 
което държавите-членки трябва да 
осъществят при географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия;

неблагоприятно положение, и да 
отчита критерия обезлюдяване при 
„финото регулиране” на географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия;

Or. de

Изменение 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. борбата срещу обезлюдяването на 
селските райони следва да бъде част 
от тази стратегия в полза на 
районите с неблагоприятни природни 
условия в ЕС; счита, че е необходимо 
да се отчита критерият
обезлюдяване при „финото регулиране”, 
което държавите-членки трябва да 
осъществят при географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия;

2. призовава Комисията да разработи, 
в тясна връзка със стратегията в 
полза на районите с неблагоприятни 
природни условия в ЕС, една стратегия 
за борба срещу обезлюдяването на 
селските райони, която да наложи 
критерия обезлюдяване при „финото 
регулиране”, което държавите-членки 
трябва да осъществят при географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия; 

Or. ro

Изменение 6
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. борбата срещу обезлюдяването на 
селските райони следва да бъде част от 
тази стратегия в полза на районите с 
неблагоприятни природни условия в ЕС; 
счита, че е необходимо да се отчита 
критерият обезлюдяване при „финото 

2. борбата срещу обезлюдяването на 
селските райони следва да бъде част от 
тази стратегия в полза на районите с 
неблагоприятни природни условия в ЕС; 
счита, че е необходимо да се отчита 
критерият обезлюдяване при „финото 
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регулиране”, което държавите-членки 
трябва да осъществят при географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия;

регулиране”, което държавите-членки 
трябва да осъществят при географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия; подчертава, 
че засилването на обезлюдяването 
влошава неблагоприятните природни 
условия на селските райони, като по 
този начин увеличава трудностите 
пред селското стопанство в тези 
райони;

Or. es

Изменение 7
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. борбата срещу обезлюдяването на 
селските райони следва да бъде част от 
тази стратегия в полза на районите с 
неблагоприятни природни условия в ЕС;
счита, че е необходимо да се отчита 
критерият обезлюдяване при „финото 
регулиране”, което държавите-членки 
трябва да осъществят при географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия;

2. призовава борбата срещу 
обезлюдяването на селските райони да 
стане част от тази стратегия в полза на 
районите с неблагоприятни природни 
условия в ЕС, което прави необходимо
отчитането на критерия
обезлюдяване при „финото регулиране”, 
което държавите-членки трябва да 
осъществят при географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия;

Or. de

Изменение 8
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. борбата срещу обезлюдяването на 2. борбата срещу обезлюдяването на 
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селските райони следва да бъде част от 
тази стратегия в полза на районите с 
неблагоприятни природни условия в ЕС; 
счита, че е необходимо да се отчита 
критерият обезлюдяване при „финото 
регулиране”, което държавите-членки 
трябва да осъществят при географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия;

селските райони следва да бъде част от 
тази стратегия в полза на районите с 
неблагоприятни природни условия в ЕС; 
счита, че е необходимо, в интерес на 
районите в неблагоприятно 
положение, да се отчита критерият 
обезлюдяване при „финото регулиране”, 
което държавите-членки трябва да 
осъществят при географското 
определяне на междинните райони с 
неблагоприятни условия;

Or. cs

Изменение 9
Markus Pieper, Manfred Weber

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че районите, които не
отговарят на осемте биофизически
критерии, или където
съответствието с всичките
критерии, макар и малко под прага, 
като цяло все пак представлява
съществено неблагоприятно условие, 
трябва също така да бъдат признати
за райони в неблагоприятно
положение;

Or. de

Изменение 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. потвърждава, че географското
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определяне на междинните райони в
неблагоприятно положение може да
се извършва въз основа на осем
общностни биофизически критерии, 
съставени от различни обективни
национални критерии, които
позволяват да се отчита
националната и регионална
действителност на всяка страна;

Or. es

Изменение 11
Markus Pieper, Manfred Weber

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. новата схема би могла да доведе до 
прехвърляне на помощи от едни 
райони в други, поради което е 
необходимо териториите, които загубят 
статута си на междинен район в 
неблагоприятно положение, да 
разполагат с достатъчно дълъг 
преходен период, за да се адаптират към 
новото положение;

3. счита, че на териториите, които 
загубят статута си на район в 
неблагоприятно положение поради 
новата схема, или където се 
наблюдава прекомерно изместване, 
трябва да се предостави достатъчно 
дълъг преходен период, за да се 
адаптират към новото положение;

Or. de

Изменение 12
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. новата схема би могла да доведе до 
прехвърляне на помощи от едни райони 
в други, поради което е необходимо 
териториите, които загубят статута си 

3. новата схема би могла да доведе до 
прехвърляне на помощи от едни райони 
в други, поради което е необходимо 
териториите, които загубят статута си 
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на междинен район в неблагоприятно 
положение, да разполагат с достатъчно 
дълъг преходен период, за да се 
адаптират към новото положение;

на междинен район в неблагоприятно 
положение, да разполагат с достатъчно 
дълъг преходен период, за да се 
адаптират към новото положение; по 
време на този преходен период е 
целесъобразно да се тестват 
биофизическите критерии, 
предложени от Комисията, за да се 
провери дали са уместни предвид 
различните екосистеми и 
климатични условия в Европейския 
съюз;

Or. fr

Изменение 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. новата схема би могла да доведе до 
прехвърляне на помощи от едни райони 
в други, поради което е необходимо 
териториите, които загубят статута си 
на междинен район в неблагоприятно 
положение, да разполагат с достатъчно 
дълъг преходен период, за да се 
адаптират към новото положение;

3. новата схема би могла да доведе, 
когато местните потребности 
изискват това, до прехвърляне на 
помощи от едни райони в други, поради 
което е необходимо териториите, които 
загубят статута си на междинен район в 
неблагоприятно положение, да 
разполагат с достатъчно дълъг преходен 
период, за да се адаптират към новото 
положение;

Or. ro

Изменение 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията при 
определянето на районите с 
неблагоприятни природни условия да 
отчете всички представени на 
публичното обсъждане позиции от 
страна на държавите, регионалните и 
местни органи и съответните 
селскостопански колективи;

4. призовава Комисията при 
определянето на районите с 
неблагоприятни природни условия да 
отчете стратегиите на, регионалните 
и местни органи на държавите-членки 
и предложенията на съответните 
селскостопански асоциации;

Or. ro

Изменение 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а приканва Комисията да определи
областите на взаимодействие между
помощите за районите с
неблагоприятни природни условия и
останалите субсидии, отпускани за
земеделските стопани, по-специално
в случаите на новите държави-
членки, в които селскостопанският
сектор е от особена значимост и
където районите с неблагоприятни
природни условия представляват
процент, надвишаващ средната
стойност за ЕС, за да се даде
възможност за устойчивото
управление на земите и за излизане от
кризисния период;

Or. ro
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Изменение 16
Manfred Weber, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоява при географското 
определяне на междинните райони в 
неблагоприятно положение да се 
отчитат обективни национални 
критерии, които позволяват 
определянето на районите да се 
приспособи към националната и 
регионална действителност на всяка 
страна;

5. настоява при географското 
определяне на междинните райони в 
неблагоприятно положение да се 
отчитат обективни национални 
критерии, които позволяват 
определянето на районите да се 
приспособи към националната и 
регионална действителност на всяка 
страна в рамките на една всеобхватна 
стратегия на Комисията;

Or. de

Изменение 17
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоява при географското 
определяне на междинните райони в 
неблагоприятно положение да се
отчитат обективни национални
критерии, които позволяват 
определянето на районите да се 
приспособи към националната и 
регионална действителност на всяка 
страна;

5. настоява при географското 
определяне на междинните райони в 
неблагоприятно положение да има 
стремеж към гъвкавост на местно 
равнище посредством възприемането 
на обективни критерии, които 
позволяват определянето на районите да 
се приспособи към националната и 
регионална действителност на всяка 
страна;

Or. fr
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Изменение 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоява при географското 
определяне на междинните райони в 
неблагоприятно положение да се 
отчитат обективни национални 
критерии, които позволяват 
определянето на районите да се 
приспособи към националната и 
регионална действителност на всяка 
страна;

5. настоява при географското 
определяне на междинните райони в 
неблагоприятно положение да се 
отчитат обективни национални 
критерии, които позволяват 
определянето на районите да се 
приспособи към националната и 
регионална действителност на всяка 
страна в тясна взаимовръзка с 
местните програми за развитие на 
селските райони;

Or. ro

Изменение 19
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава при „финото регулиране” 
на районите да не се отхвърлят 
систематично онези, които чрез 
селскостопански методи са 
преодолели природните недостатъци 
на терена, и по-конкретно тези, 
които имат ниски доходи или малко 
алтернативи за производство;

заличава се

Or. cs

Изменение 20
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава при „финото регулиране” 
на районите да не се отхвърлят 
систематично онези, които чрез 
селскостопански методи са преодолели 
природните недостатъци на терена, и 
по-конкретно тези, които имат ниски 
доходи или малко алтернативи за 
производство;

6. призовава при „финото регулиране” 
на районите да не се отхвърлят онези, 
които чрез селскостопански методи са 
преодолели природните недостатъци на 
терена, и по-конкретно тези, които имат 
ниски доходи или малко алтернативи за 
производство, освен в случаите, 
когато това става в светлината на 
резултатите от оценките на 
въздействието в дългосрочен план;

Or. ro

Изменение 21
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а счита, че отпуснатите на
районите с неблагоприятни природни
условия помощи трябва да бъдат
увеличени и да бъдат отпускани
приоритетно в подкрепа на
продуктивните селскостопански
дейности.

Or. fr

Изменение 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а изисква от Комисията да започне
също така преразглеждане на
режима, прилаган спрямо районите, 
засегнати от специфични трудности, 
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като се има предвид, че сегашното
определение не отчита някои
неблагоприятни природни условия, 
които затрудняват дейността на
селските стопани, като например
островният и периферен характер и
отдалечеността, с които се
отличават някои райони на
Европейския съюз;

Or. es

Изменение 23
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а изисква, в случаите на технически
процедури, имащи за цел да
компенсират неблагоприятните
природни условия, да не се отчитат
единствено предимствата в
краткосрочен план, а тези процедури
да бъдат подложени също така на
анализ за устойчивост.

Or. de

Изменение 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б подчертава необходимостта от
подобряване на координацията между
различните общности политики и
политиките на сближаване, с цел
повишаване на последователността
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между тях и гарантиране на по-
хармоничното развитие на районите
с неблагоприятни природни условия;

Or. es


