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Изменение 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
занимаващи се със селско стопанство 
жени, планински райони и 
изграждането на къси вериги на 
доставки. Тематичните подпрограми 
следва да се използват също за 
създаване на възможности за вземане на 
мерки за преструктуриране на 
селскостопанските сектори, които имат 
решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

Or. ro

Обосновка

Много жени се занимават със селско стопанство. Работата им обаче не се отчита, 
въпреки че в много случаи те осигуряват прехраната на семействата си единствено 
със селскостопанска дейност.

Изменение 88
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони, отдалечени райони 
и изграждането на къси вериги на 
доставки. Тематичните подпрограми
следва да се използват също за 
създаване на възможности за вземане на 
мерки за преструктуриране на 
селскостопанските сектори, които имат 
решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

Or. pt

Изменение 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 



AM\909845BG.doc 5/48 PE494.555v01-00

BG

изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП да повишат по-специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
използват и системата на учене през
целия живот, която също трябва да 
бъде пригодена към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП да повишат по-специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности и публично-
частните партньорства да се 
насърчават да предоставят услуги, 
приспособени към нуждите на всички 
групи от населението.

Or. ro
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Обосновка

Чрез системата за учене през целия живот е възможно в този сектор да се  
привличат безработни лица, които преди това са били заети в други сектори.

Изменение 90
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските 
МСП да повишат по-специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да 
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, регионални 
платформи, служещи за обмен на 
опит, а също така и схеми за 
краткосрочен обмен и посещения на 
стопанства. Придобитите знания и 
информация следва да позволят на 
селскостопанските производители, 
собствениците на гори, заетите лица в 
хранителната промишленост и 
селскостопанските МСП да повишат по-
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използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

Or. ro

Изменение 91
Richard Seeber

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 
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 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови области на 
дейност, нови предприятия, свързани 
със селското и горското стопанство,
или нови инвестиции в 
неселскостопански дейности, нови 
инвестиции в социалното селско 
стопанство и нови инвестиции в 
туристически 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 
производители и учредяването и 
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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

развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, свързани със селското и 
горското стопанство, 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

Or. de

Обосновка

Мерките за инвестиции следва да са на разположение  и за разширяването на 
дейността на стопанствата в областта на туризма (ваканция на село) и в 
социалната сфера (Green Care). 

Изменение 92
Vasilica Viorica Dăncilă
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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 
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, 

(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, и да 
насърчава предприемачеството сред 
жените, включително във връзка със
стартирането на неселскостопански 
дейности 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 
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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

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

Or. ro

Обосновка

Неселскостопанските дейности могат да разкрият нови възможности за създаване 
на нови работни места в селските райони.

Изменение 93
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) МСП формират гръбнака на 
икономиката в селските райони на ЕС.
Развитието на стопанства и 
неселскостопански предприятия следва 
да е насочено към насърчаване на 
заетостта и разкриване на качествени 
работни места в селските райони, 
запазване на вече съществуващите 
работни места, намаляване на сезонните 
колебания в заетостта, развитие на 
неселскостопанските сектори извън 
селското стопанство, преработката на 
селскостопански продукти и 
хранително-вкусовата промишленост, 
като същевременно се насърчават 
бизнес интеграцията и местните 
междуотраслови връзки. Следва да се 
насърчават проекти, които обединяват 
едновременно земеделие, селски 
туризъм — чрез насърчаване на 
устойчив и отговорен туризъм в 

(22) МСП формират гръбнака на 
икономиката в селските райони на ЕС.
Развитието на стопанства и 
неселскостопански предприятия следва 
да е насочено към насърчаване на 
заетостта, преди всичко за младите 
хора, и разкриване на качествени 
работни места в селските райони, 
запазване на вече съществуващите 
работни места, намаляване на сезонните 
колебания в заетостта, развитие на 
неселскостопанските сектори извън 
селското стопанство, преработката на 
селскостопански продукти и 
хранително-вкусовата промишленост, 
като същевременно се насърчават 
бизнес интеграцията и местните 
междуотраслови връзки. Следва да се 
насърчават проекти, които обединяват
едновременно земеделие, селски 
туризъм — чрез насърчаване на 
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селските райони, природно и културно 
наследство, както и инвестициите в 
енергия от възобновяеми източници.

устойчив и отговорен туризъм в 
селските райони, природно и културно 
наследство, както и инвестициите в 
енергия от възобновяеми източници.

Or. ro

Изменение 94
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
елемент, без който е невъзможно 
реализирането на потенциала за растеж 
и насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
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една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

Or. ro

Изменение 95
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

стимулиращата роля на помощта, 
нейната максимална продължителност 
не трябва да превишава пет години.

Or. en

Изменение 96
Richard Seeber

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 и 
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 

(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 да 
насърчават на първо място 
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 и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. В съответствие с 
принципа „замърсителят плаща“, 
плащанията следва да допринасят за 
покриването на допълнителни разходи и 
пропуснати доходи, произтичащи от 
поетите задължения. Резултатите, 
постигнати посредством  признати 
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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 
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.

агроекологични  мерки следва да се 
зачитат като изпълнение на 
задълженията за екологизиране в 
схемата на преките плащания. 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 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители 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 бъдат задължени 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. При тази мярка следва 
да се дава приоритет на 
управителите на стопанства.

Or. de

Изменение 97
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 32
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони или 
в други райони с природни или други 
специфични ограничения, следва чрез 
насърчаване на продължаващото 
използване на земеделски земи да 
допринесат за поддържането на 
селските райони, както и поддържане и 
насърчаване на системи за устойчива 
селскостопанска дейност. С цел да се 
гарантира ефикасността на тази помощ 
плащанията следва да обезщетяват 
селскостопанските производители за 
допълнителните разходи и пропуснатите 
доходи, свързани с ограниченията на 
съответния район.

(32) Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони, 
отдалечените райони или в други 
райони с природни или други 
специфични ограничения, следва чрез 
насърчаване на продължаващото 
използване на земеделски земи да 
допринесат за поддържането на 
селските райони, както и поддържане и 
насърчаване на системи за устойчива 
селскостопанска дейност. С цел да се 
гарантира ефикасността на тази помощ 
плащанията следва да обезщетяват 
селскостопанските производители за 
допълнителните разходи и пропуснатите 
доходи, свързани с ограниченията на 
съответния район.

Or. pt

Изменение 98
Richard Seeber

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 

(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 
критерии, подкрепени с убедителни 
научни доказателства, като тези 
критерии отчитат специфичните 
характеристики и целите за развитие 
на съответните райони и са 
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плащанията в районите, които 
повече няма да се считат за райони с
природни ограничения, в резултат на
прилагането на тези критерии.

съобразени с мащаба на присъщите на
тези райони неблагоприятни природни 
условия и вида производство и/или 
икономическа структура на 
стопанствата в определен район.

Or. de

Обосновка

Резултатът от съобщението на Комисията за по-точно насочване на помощите за 
земеделски производители в райони с неблагоприятни природни условия 
(СOM(2009)0161) е незадоволителен. Следва да се вземат предвид  конкретните 
обстоятелства в държавите членки. Следва да има достатъчно възможности за 
диференциация по вид производство.

Изменение 99
Luís Paulo Alves

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, отдалечените 
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.

Or. pt
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Изменение 100
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Подходът за местно развитие 
LEADER с течение на годините доказа 
своята полезност за насърчаване на 
развитието на селските райони, като 
отчита в пълна степен нуждите от 
ендогенно развитие на селските райони 
в различни сектори чрез своя подход 
„отдолу нагоре“. Ето защо LEADER 
трябва да продължи да се използва в 
бъдеще и прилагането му трябва да 
остане задължително за всички 
програми за развитие на селските 
райони.

(38) Подходът за местно развитие 
LEADER с течение на годините доказа 
своята полезност за насърчаване на 
развитието на селските райони, като 
отчита в пълна степен нуждите от 
ендогенно развитие на селските райони 
в различни сектори чрез своя подход 
„отдолу нагоре“. Ето защо LEADER 
трябва да продължи да се използва в 
бъдеще и прилагането му трябва да 
остане задължително за всички 
програми за развитие на селските 
райони. Вече съществуващи групи по 
инициативата LEADER следва да се 
определят като местни групи за 
действие, при условие, че отговарят 
на изискванията, посочен в членове 
28, 29 и 30 на Регламента (Общия 
регламент).

Or. en

Изменение 101
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Изпълнението на иновативни 
проекти в контекста на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се предприема от 
оперативни групи, които обединяват 
селскостопански производители, 

(52) Изпълнението на иновативни 
проекти в контекста на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се предприема от 
оперативни групи, които обединяват 
селскостопански производители, 
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изследователи, консултанти, 
предприятия и други участници, 
заинтересовани от иновациите в 
селскостопанския сектор. Резултатите 
от такива проекти следва да бъдат 
разпространявани публично с оглед да
се гарантира, че те са от ползва на
сектора като цяло.

изследователи,  университети, 
работещи в тази област, консултанти, 
предприятия и други участници, 
заинтересовани от иновациите в 
селскостопанския сектор. За да се 
гарантира, че резултатите от такива 
проекти са от полза за сектора като 
цяло, следва да се насърчава тяхното 
разпространение, като дейностите 
по разпространението им следва да се 
финансират в рамките на 
техническата помощ.

Or. ro

Изменение 102
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „по-слабо развити райони“: райони с
брутен вътрешен продукт (БВП) на 
глава от населението под 75 % от 
средния за ЕС-27;

й) „по-слабо развити райони“: райони, 
попадащи в обсега на цел 
„Сближаване“ на Многогодишната 
финансова рамка 2014—2020 г., които 
се характеризират с това, че 
брутният им вътрешен продукт (БВП) 
на глава от населението е под 75 % от 
средния за ЕС-27;

Or. pt

Изменение 103
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
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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.

2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие и икономическия растеж 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, 
конкурентоспособен, производителен 
и по-иновативен селскостопански, 
хранителен и лесовъден сектор на ЕС.

Or. de

Обосновка

Целите на ЕЗФРСР следва да съответстват на целите за растеж на стратегия 
„Европа 2020“ и следователно е необходимо позоваване на конкурентоспособността 
на земеделските и горските стопанства.

Изменение 104
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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) улесняване на преструктурирането и 
модернизацията на земеделските
стопанства;

Or. pt
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Изменение 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) улесняване на диверсификацията, 
създаване на нови малки предприятия, с 
акцент върху създаването на малки 
предприятия от жени и млади хора, 
и разкриване на работни места;

Or. ro

Обосновка

Насърчаването на създаването на микро-, малки и средни предприятия от млади хора 
и от жени ще допринесе за гарантиране на оставането на тези сегменти от 
населението в селските райони.

Изменение 106
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) улесняване на диверсификацията, 
създаване на нови малки предприятия, 
по-нататъшното развитие на вече 
съществуващите и разкриване на 
работни места;

Or. fi

Изменение 107
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 6 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) улесняване на диверсификацията, 
създаване на нови малки предприятия и 
разкриване на работни места, особено за 
млади хора;

Or. ro

Изменение 108
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) планински райони, посочени в член 
33, параграф 2;

в) планински райони, посочени в член 
33, параграф 2 и райони със 
съществени природни ограничения, 
посочени в член 33, параграф 4;

Or. pt

Изменение 109
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разработването и насърчаването 
на селскостопански продукти с 
официални марки за качество, като 
продукти на биологичното земеделие.

Or. pt

Изменение 110
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 111
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) анализ на нуждите, свързани с 
изискванията за мониторинг и 
оценка, и планът за оценка, посочен в 
член 49 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012]. Държавите членки 
предвиждат достатъчни ресурси и 
дейности за изграждане на 
капацитет с оглед задоволяване на 
установените нужди;

заличава се

Or. en
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Изменение 112
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към предварителните 
условия, посочени в приложение ІV, 
общите предварителни условия, 
установени в приложение ІV към 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012], се 
прилагат по отношение на ЕЗФРСР.

Предварителните условия, посочени в 
приложение ІV се прилагат по 
отношение на планирането по
ЕЗФРСР, при условие че се отнасят и 
са приложими към специфичните 
цели в рамките на приоритетите на 
програмата.

Or. en

Обосновка

В обхвата на предварителните условия, предлагани за програмата за развитие на 
селските райони следва да се включват само специфични и отнасящи се за тази 
програма условия. Предварителните условия в Приложение ІV имат по-широк обхват 
– повечето от тях (с изключение на точки 1, 2, 4.1 – 4.3, 6.1. и хоризонтални условия 2) 
и 3) следва да бъдат отчитани на равнището на партньорските контакти и тяхната 
оценка следва да бъде в договора.

Изменение 113
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към предварителните 
условия, посочени в приложение ІV, 
общите предварителни условия, 
установени в приложение ІV към 
Регламент (ЕС) № [CSF/2012], се 
прилагат по отношение на ЕЗФРСР.

Предварителните условия, посочени в 
приложение ІV се прилагат по 
отношение на ЕЗФРСР, когато се 
отнасят за него и са приложими към 
специфичните цели, преследвани с 
приоритетите на програмата.

Or. de
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Обосновка

От политиката за развитие на селските райони не може да се очаква да отговаря за 
изпълнението на условията в други области. Следва да се прилагат само 
предварителните условия, конкретно свързани с приоритетите на тази политика.

Изменение 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Помощите по тази мярка не включват 
курсове за инструктиране или обучение, 
които са част от стандартни програми 
или системи за обучение за средни или 
висши училища, но могат да включват 
курсове в рамките на системата за 
обучение през целия живот и за 
преквалификация, като се отчитат 
нуждите на участниците в 
селскостопанската дейност.

Or. ro

Обосновка

Системата за учене през целия живот прави възможни преквалификацията и 
започването на нови дейности.

Изменение 115
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Подпомагането също може да 
покрива разходи за информационни и 
промоционни дейности за продукти 
съгласно схемите за качество, 
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посочени в параграф 1.

Or. pt

Изменение 116
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. допринасяне за подпомагането на 
растежа, запазването на работните 
места на всички етапи на 
производствената верига и 
развитието на нови области на 
дейност в стопанствата, като 
например в областта на туризма и в 
социалната сфера,

Or. de

Обосновка

Мерките за инвестиции следва да са на разположение  и за разширяването на 
дейността на стопанствата в областта на туризма (ваканция на село) и в 
социалната сфера (Green Care). 

Изменение 117
Czesław Adam Siekierski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Подпомагането по параграф 1, 
буква б) в неговия максимален размер 
се ограничава до микро-, малки и 
средни предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/EО на 
Комисията. За предприятия, които 
не са обхванати от член 2, параграф 1 
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от въпросната препоръка, с по-малко 
750 служители или годишен оборот, 
по-малък от 200 милиона евро, 
максималната сума за помощ се 
съкращава наполовина.

Or. en

Обосновка

Докладчикът критикува предложението да се предоставя подкрепа на 
преработващите предприятия независимо от големината им (досега големите 
предприятия бяха изключени). Големите предприятия, които, поради това че са 
големи, имат силни позиции на пазара, могат да инвестират в разширяването си и без 
да получават подкрепа. Ако вземането на съответните решение бъде оставено на 
държавите членки, това може да доведе до изкривяване на правилата за конкуренция 
на единния пазар.

Изменение 118
Riikka Manner

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

Сегашната схема за ранно пенсиониране следва да бъде запазена.

Изменение 119
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2
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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, на други жители на 
селските райони и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Or. en

Изменение 120
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 121
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Подпомагането по параграф 1, 
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буква ва) се отпуска на 
селскостопански производители със 
селскостопанска практика от най-
малко 10 години, които са не по-млади 
от 60 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

Изменение 122
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 123
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 124
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 125
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разрастване чрез увеличаване на 
броя на членовете или на стойността 
на реализираната на пазара продукция 
до таван, определен за съответния 
пазар.

Or. pt

Изменение 126
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) разрастване чрез асоцииране, 
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сливане или чрез споразумения за 
търговия, които допринасят за 
установяването на взаимодействия и 
взаимното допълване на дейностите 
на организации на производители или 
чрез вертикална интеграция; 

Or. pt

Изменение 127
Luís Paulo Alves

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 организации
на производителите, които са 
официално признати от компетентните 
органи на държавите членки съгласно 
член 106 на Регламента (Общия 
регламент за ООП) въз основа на 
бизнес план. Тя е ограничена до 
организации на производители, които 
отговарят на определението за МСП.

Or. pt

Изменение 128
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки проверяват дали 
целите на бизнес плана са изпълнени в 
срок от пет години след
предоставянето на подкрепата 
съгласно настоящия член.

Or. pt
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Изменение 129
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Подкрепата се изплаща като фиксирана 
помощ на годишни вноски за първите 
пет години след датата, на която е 
предоставена подкрепата по 
настоящия член. Тя се изчислява на 
база на стойността на годишната 
продадена продукция от групата. 
Държавите членки изплащат последната 
вноска едва след като са проверили 
коректното изпълнение на бизнес плана.

Or. pt

Изменение 130
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 131
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на земеделска земя или 
земя, подходяща за земеделие, или 
които са инвестирали в мерки за 
приспособяване към изменението на 
климата. Когато са надлежно 
обосновани за постигане на 
екологичните цели, плащания за 
агроекология и климат може да се 
отпускат на групи земеделски стопани.

Or. de

Обосновка

Земеделските стопани са основната целева група на тези мерки. Трябва да бъдат 
взети предвид вече съществуващите програми и мерки.

Изменение 132
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 3. Плащанията за агроекология и климат 
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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.

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

Or. de

Обосновка

Всички мерки, свързани с агроекология и климат следва да могат да бъдат признавани 
за целите на преките плащания, без да се повишава базовата линия до екологизиращи 
мерки в рамките на директните плащания.

Изменение 133
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват пълния размер или част от 
размера на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите ангажименти. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато ангажиментите се поемат от 
групи селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %. 
Подкрепа от ЕЗФРСР може да се 
използва за мерки, които попадат в 
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обхвата на Глава 2 от Дял III от 
Регламент (ЕС) № DP/2012.

Or. de

Обосновка

Сертифицираните мерки за агроекология и климат следва автоматично да 
изпълняват изискванията за екологизиране. Следователно всички мерки следва да се
признават за екологизиращи и да могат да се прилагат и в двата стълба.

Изменение 134
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. За целите на изчисляване на 
плащанията, посочени в предишния 
параграф, когато съществува риск от 
изоставяне на практики, 
допринасящи за опазването на 
околната среда и за климата, 
държавите членки могат да 
прибягват към  прилагане на 
понятието алтернативни разходи.

Or. pt

Изменение 135
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 
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плащанията по реда на глава 3 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012.

плащанията по реда на глава 3 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012. 
Плащанията са надлежно 
диференцирани, като се отчита:
- положението и целите на развитие, 
характерни за региона,
- сериозността на постоянните 
неблагоприятни природни условия, 
засягащи селскостопанската 
дейност,
- вида на производство и, по 
целесъобразност, на икономическата 
структура на стопанството.

Or. de

Обосновка

Стопанства с различни видове производства в различни области имат различни 
разходи, което следва да се отчита.

Изменение 136
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 32 –  параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Плащанията се фиксират между 
минималната и максимална сума, 
посочени в приложение І. 
Компенсаторните обезщетения, 
които са по-високи от максимално 
разрешения размер, могат да бъдат 
отпускани при условие, че средният 
размер на всички компенсаторни 
обезщетения, отпуснати на 
съответното равнище на планиране, 
не надвишава този максимален 
размер.

Or. de
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Обосновка

На държавите членки следва да се даде възможност да определят диференцирани 
суми за стопанства с различен вид производство.

Изменение 137
Richard Seeber

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. de

Изменение 138
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

предоставят плащания по член 32 в
райони, различни от планински райони,
със съществени природни 
ограничения, които са отговаряли на 
изискванията по член 36, буква а), 
точка  ii) от Регламент (ЕО) № 
1698/2005 през програмния период 
2007—2013 г.  Критериите за 
определянето на райони със 
съществени природни ограничения,  
различни от планинските райони, 
следва да бъдат подкрепени със 
солидни научни доказателства, да 
отчитат специфичните 
характеристики и целите за 
развитие на районите и да са 
съобразени в достатъчна степен с 
мащаба на присъщите на тези 
региони неблагоприятни природни 
условия и вида производство и/или 
икономическа структура на 
стопанствата в определен район.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията за ново определяне на нови райони със съществени 
природни ограничения не е приложимо за всички държави членки. Една нова система 
следва да отчита различните обстоятелства в държавите членки в съответствие с 
позицията на Парламента.

Изменение 139
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. развитието и/или реализирането 
на пазара на туристически услуги, 
отнасящи се до селския туризъм,

Or. de
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Обосновка

Развитието и реализирането на пазара на туристически услуги, отнасящи се до 
селския туризъм е от изключително значение за селските райони, тъй като в много 
райони този вид дейност е тясно свързана със селското стопанство.

Изменение 140
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. развитие на проекти, свързани със 
социалното селско стопанство (напр. 
Green Care);

Or. de

Обосновка

Развитието на дейности на социалното селско стопанство по примера на проекта 
Green Care на ЕС е важно за селските райони и представлява допълнителна нова 
икономическа дейност за стопанствата.

Изменение 141
Luís Paulo Alves

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

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 
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средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период или
средния обем за три години на база
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и 
най-ниският показател.

продукция с над 15 % в сравнение със
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител. Тази 
средна годишна продукция се 
изчислява като се използват 
показателите за предшестващия 
тригодишен период или предшестващия 
петгодишен период, като се 
изключват най-високите и най-
ниските показатели или, п 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. pt

Изменение 142
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 42 –  параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към задачите, посочени 
в член 30 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], местните групи за 

1. В допълнение към задачите, посочени 
в член 30 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], местните групи за 



PE494.555v01-00 40/48 AM\909845BG.doc

BG

действие могат да извършват и 
допълнителни задачи, които са им 
делегирани от управителния орган
и/или от разплащателната агенция.

действие могат и да:

Or. en

Изменение 143
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълняват допълнителни задачи, 
които са им делегирани от 
управителния орган и/или от 
разплащателната агенция, или

Or. en

Изменение 144
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) да извършват операции, сами или 
заедно с партньори и в рамките на 
стратегия за развитие, с широко 
териториално измерение т.е. 
проекти, които се изпълняват от 
партньори и обединяват няколко 
области (umbrella projects); 

Or. en

Обосновка

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
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partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Изменение 145
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. местните групи за действие 
включват също съществуващи групи 
по LEADER, които са вече 
квалифицирани съгласно Leader II1

или Leader+2 или член 62 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета (ЕЗФРСР)3, при условие, че 
тези групи отговарят на всички 
условия, посочени в членове 28, 29 и 30 
от Общия регламент (РОР/2012);
______________
1Съобщение на Комисията до 
държавите членки от 15 юни 1994 г. 
за определяне на насоки за глобални 
грантове или интегрирани 
оперативни програми, за които 
държавите членки са приканени да 
подадат заявления за подпомагане в 
рамките на инициативата на 
Общността за развитие на селските 
райони (Leader II) (ОВ C 180, 1.7.1994 
г., стр.  48).
2 Известие на Комисията до 
държавите членки от 14 април 2000 г. 
за определяне на насоки за 
инициативата на Общността за 
развитие на селските райони (Лидер+) 
(ОВ C 139, 18.5.2000 г., стр.  5). 
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Последно изменено от Съобщение на 
Комисията, изменящо известието до 
държавите членки от 14 април 2000 
г., определящо насоки за 
инициативата на Общността за 
развитие на селските райони 
(Leader+) (ОВ C 294,4, 4.12.2003 г., стр.  
11).
3 Регламент (ЕО) № 3/2005 на Съвета 
от 20 септември 2005 година относно 
подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР).

Or. en

Изменение 146
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 42 –  параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако такава възможност е предвидена 
в програмата за развитие на селските 
райони, местните групи за действие 
могат да поискат авансово плащане от 
компетентната разплащателна агенция.
Размерът на авансовите плащания не 
надвишава 50 % от общественото 
подпомагане, свързано с текущите 
разходи и разходите за възстановяване.

2. Ако такава възможност е предвидена 
в програмата за развитие на селските 
райони, местните групи за действие 
могат да поискат авансово плащане от 
компетентната разплащателна агенция.
Размерът на авансовите плащания не 
надвишава 80 % от общественото 
подпомагане, свързано с текущите 
разходи и разходите за възстановяване

Or. en

Обосновка

Предвид съществените проблеми, които местните групи имат по отношение на 
достъпа до кредити, предлагаме увеличение на авансовите плащания до 80 %.

Изменение 147
Czesław Adam Siekierski
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Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) техническата помощ за 
подготвителни дейности, предвидена 
в буква б), може да бъде под формата 
на авансово плащане до 100 % от  
субсидията, ако такава възможност е 
предвидена в програмата.

Or. en

Обосновка

Предлагам добавянето на допълнителен параграф, въвеждащ правила, които да 
дават възможност за авансово изплащане на 100 % при изпълнение на проекти, 
обединяващи няколко партньора и области (umbrella projects). Това са проекти, които 
се изпълняват от партньори, които не кандидатстват за подкрепа самостоятелно, 
поради финансови ограничения. В рамките на такъв проект местна група за действие 
може предварително да прехвърли финансови средства на своите партньори.

Изменение 148
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 46 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Инвестиции в нови напоителни 
инсталации се считат за допустими 
разходи в случаите, когато въпросната 
инвестиция е устойчива и в 
съответствие с Рамковата 
директива за водите. Инвестиции, 
свързани с модернизирането на 
съществуващи системи се считат за 
допустими разходи, ако се докаже, че 
те подобряват използването на 
водата в рамките на параметрите, 
определени в националните планове за 
ефективно използване на водата, 
съставени съгласно Рамковата 
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директива за водите.

Or. pt

Изменение 149
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултати от минали периоди. б) резултати от минали периоди с 
позоваване на периода 2007-2013 г.

Or. de

Обосновка

Съпоставянето с 2013 г. не е уместно, тъй като характеристиките на държавите 
членки се различават съществено в периода 2007-2013 г. Поради това средните 
резултати за този период биха били подходяща основа.

Изменение 150
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 85 % от допустимия публичен разход 
в по-слабо развитите райони, 
отдалечените райони и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 85 % от допустимия публичен разход 
в по-слабо развитите райони, районите 
в етап на излизане от целта за 
сближаване, отдалечените райони и по-
малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. en

Изменение 151
Czesław Adam Siekierski
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Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член 
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, отдалечени райони и 
по-малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

а) 80 % за мерките, посочени в членове 
15, 28 и 36, за местното развитие в 
рамките на LEADER, посочено в член
28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за 
дейности съгласно член 20, параграф 1, 
буква а), точка i). То може да се увеличи 
до 90 % за програмите на по-слабо 
развитите райони, районите в етап на 
излизане от целта за сближаване,
отдалечени райони,  и по-малките 
острови в Егейско море по смисъла на 
Регламент (EИО) № 2019/93;

Or. en

Изменение 152
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) 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, отдалечените райони и по-
малките острови в Егейско море по 
смисъла на Регламент (EИО) 
№ 2019/93;

Or. pt

Изменение 153
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) 100 % за дейности, получаващи 
финансиране по член 66 и член 38.

Or. pt

Изменение 154
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. За средствата, прехвърлени към 
ЕЗФРСР в съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, важи 
единното процентно участие 
съгласно параграф 3.

Or. de

Обосновка

За целите на последователността, при средствата, прехвърлени към ЕЗФРСР в 
контекста на гъвкавостта следва да има същото процентно участие, както за 
другите мерки по ЕЗФРСР

Изменение 155
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверява дейностите и 
резултатите, свързани с плана за 
оценка на програмата;

б) проверява плана за оценка на 
програмата, представен от 
управителния орган, и напредъка в 
нейното изпълнение.
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Or. en

Изменение 156
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 82 –  параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 май 2016 г. и до 31 май всяка 
следваща година до 2023 г. 
включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни всяка 
следваща година до 2022 г.
включително, държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Окончателният доклад за 
изпълнението  се представя от 
държавата членка до 31 декември
2023 г. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

Or. en

Изменение 157
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако програмата за развитие на 
селските райони предвижда 
инструменти, съдържащи елементи 
на държавна помощ, тези 
инструменти не подлежат на 
отделно нотифициране.   

Or. en
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Обосновка

Призовавам за промяна на законодателството на ЕС, за да се избегнат отделни 
процедури за одобрение на конкретни инструменти за подкрепа, предвидени с оглед 
установяване на съответствието им с политиката за защита на конкуренцията.


