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Изменение 21
Мария Лидия Сенра Родригес

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5 a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

- като взе предвид резолюцията 
на Европейския парламент от 4 април 
2017 г. относно жените и тяхната 
роля в селските райони,

Or. es

Изменение 22
Джон Стюарт Агню

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Програмата за европейски 
изследвания на структурата на 
земеделските стопанства, която се 
провежда в Съюза от 1966 г. насам, 
следва да бъде продължена, за да се 
проучат тенденциите в структурата 
на земеделските стопанства на 
равнището на Съюза и да се 
предостави основата от 
статистически познания, необходима 
при разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
относимите политики, по-специално 
на Общата селскостопанска 
политика и политиките в областта 
на околната среда, адаптирането към 
изменението на климата и 
смекчаването на последиците от 
него.

(2) Програмата за европейски 
изследвания на структурата на 
земеделските стопанства, която се 
провежда в Съюза от 1966 г. насам, 
следва да бъде прекратена, тъй като 
не използва пълноценно парите на 
данъкоплатците;

Or. en
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Изменение 23
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Програмата за европейски 
изследвания на структурата на 
земеделските стопанства, която се 
провежда в Съюза от 1966 г. насам, 
следва да бъде продължена, за да се 
проучат тенденциите в структурата на 
земеделските стопанства на равнището 
на Съюза и да се предостави основата от 
статистически познания, необходима 
при разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценката на относимите 
политики, по-специално на Общата 
селскостопанска политика и политиките 
в областта на околната среда, 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последиците 
от него.

(2) Програмата за европейски 
изследвания на структурата на 
земеделските стопанства, която се 
провежда в Съюза от 1966 г. насам, 
следва да бъде продължена, за да се 
проучат тенденциите в структурата на 
земеделските стопанства на равнището 
на Съюза и да се предостави основата от 
статистически познания, необходима 
при разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценката на относимите 
политики, по-специално на Общата 
селскостопанска политика и политиките 
в областта на околната среда, 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последиците 
от него, политиката в областта на 
земите, както и въздействието на 
тези политики върху жените, които 
работят в земеделски стопанства.

Or. es

Изменение 24
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Програмата за европейски 
изследвания на структурата на 
земеделските стопанства, която се 
провежда в Съюза от 1966 г. насам, 
следва да бъде продължена, за да се 

(2) Програмата за европейски 
изследвания на структурата на 
земеделските стопанства, която се 
провежда в Съюза от 1966 г. насам, 
следва да бъде продължена, за да се 
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проучат тенденциите в структурата на 
земеделските стопанства на равнището 
на Съюза и да се предостави основата от 
статистически познания, необходима 
при разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценката на относимите 
политики, по-специално на Общата 
селскостопанска политика и политиките 
в областта на околната среда, 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последиците 
от него.

проучат тенденциите в структурата на 
земеделските стопанства на равнището 
на Съюза и да се предостави основата от 
статистически познания, необходима 
при разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценката на относимите 
политики, по-специално на Общата 
селскостопанска политика и политиките 
в областта на околната среда, 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последиците 
от него и постигане на Целите за 
устойчиво развитие (ЦУР).

Or. en

Изменение 25
Мат Карти

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Програмата за европейски 
изследвания на структурата на 
земеделските стопанства, която се 
провежда в Съюза от 1966 г. насам, 
следва да бъде продължена, за да се 
проучат тенденциите в структурата на 
земеделските стопанства на равнището 
на Съюза и да се предостави основата от 
статистически познания, необходима 
при разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
относимите политики, по-специално на 
Общата селскостопанска политика и 
политиките в областта на околната 
среда, адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последиците 
от него.

(2) Програмата за европейски 
изследвания на структурата на 
земеделските стопанства, която се 
провежда в Съюза от 1966 г. насам, 
следва да бъде продължена, за да се 
проучат тенденциите в структурата на 
земеделските стопанства на равнището 
на Съюза и да се предостави основата от 
статистически познания, необходима 
при разработването, изпълнението, 
наблюдението, оценката и
преразглеждането на относимите 
политики, по-специално на Общата 
селскостопанска политика и политиките 
в областта на околната среда, 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последиците 
от него.

Or. en
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Изменение 26
Микела Джуфрида

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Програмата за европейски 
изследвания на структурата на 
земеделските стопанства, която се 
провежда в Съюза от 1966 г. насам, 
следва да бъде продължена, за да се 
проучат тенденциите в структурата на 
земеделските стопанства на равнището 
на Съюза и да се предостави основата от 
статистически познания, необходима 
при разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценката на относимите 
политики, по-специално на Общата 
селскостопанска политика и политиките 
в областта на околната среда, 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последиците 
от него.

(2) Програмата за европейски 
изследвания на структурата на 
земеделските стопанства, която се 
провежда в Съюза от 1966 г. насам, 
следва да бъде продължена, за да се 
проучат тенденциите в структурата на 
земеделските стопанства на равнището 
на Съюза и да се предостави основата от 
статистически познания, необходима 
при разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценката на относимите 
политики, по-специално на Общата 
селскостопанска политика и мерките за 
развитие на селските райони и 
политиките в областта на околната 
среда, адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последиците 
от него.

Or. it

Изменение 27
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В бъдеще събирането на 
статистически данни следва да бъде 
синхронизирано с цикъла на реформа 
на ОСП, така че на процеса на 
вземане на решения да се предоставят 
актуални данни.

Or. es
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Изменение 28
Джон Стюарт Агню

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Извършена международна 
оценка на селскостопанската 
статистика доведе до създаването на 
Глобалната стратегия на 
Организацията за прехрана и 
земеделие (FAO) за подобряване на 
статистиката в областта на 
селското стопанство и селските 
райони, която бе одобрена от 
Статистическия комитет на ООН 
(СКООН) през 2010 г. Когато е 
целесъобразно, европейската 
селскостопанска статистика следва 
да се съобразява с препоръките в 
Глобалната стратегия за 
подобряване на статистиката в 
областта на селското стопанство и 
селските райони, както и с тези в 
Световната програма на FAO за 
преброяване в селското стопанство 
през 2020 г.

заличава се

Or. en

Изменение 29
Микела Джуфрида

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Съгласуваността и 
съвместимостта на данните и 
единството на форматите за 
докладване са предпоставка за 
изготвянето на европейски 
статистически данни за селското 
стопанство, по-специално по 
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отношение на ефикасността на 
процедурите за събиране, обработка и 
разпространение и качеството на 
резултатите.

Or. it

Изменение 30
Микела Джуфрида

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Това подчертава 
необходимостта да се избере 
съдържанието на събирането на 
данни по начин, който съответства 
на целта за създаване на по-
целенасочени и по-ефективни мерки 
за развитие на селското стопанство 
и селските райони, които отчитат 
приоритетно нуждите на 
производителите и потребителите в 
Европейския съюз.

Or. it

Изменение 31
Джон Стюарт Агню

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Следва да се създаде 
многоцелева програма за изследвания 
на земеделските стопанства за 
следващото десетилетие с цел 
осигуряване на рамката за 
хармонизирана, сравнима и 
съгласувана статистика.

заличава се
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Or. en

Изменение 32
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Следва да се създаде 
многоцелева програма за изследвания на 
земеделските стопанства за следващото 
десетилетие с цел осигуряване на 
рамката за хармонизирана, сравнима и 
съгласувана статистика.

(4) Следва да се създаде 
многоцелева програма за изследвания на 
земеделските стопанства за следващото 
десетилетие с цел осигуряване на 
рамката за хармонизирана, сравнима и 
съгласувана статистика. С цел 
предотвратяване на кризи в 
селскостопанския сектор Комисията 
следва да събира земеделска 
статистика, за да направи прогнози 
въз основа на капацитета за усвояване 
на пазара.

Or. ro

Изменение 33
Джон Стюарт Агню

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Стратегията за 
селскостопанска статистика до 2020 
г. и след това, създадена от 
Комитета на Европейската 
статистическа система (КЕСС) през 
ноември 2015 г., предвижда 
приемането на два рамкови 
регламента, обхващащи всички 
аспекти на селскостопанската 
статистика, с изключение на 
икономическите сметки за селското 
стопанство. Настоящият регламент 

заличава се
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относно интегрираната статистика 
за земеделските стопанства е 
единият от тези рамкови 
регламенти.

Or. en

Изменение 34
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За целите на хармонизирането и 
сравнимостта на информацията относно 
структурата на земеделските стопанства 
и с цел да се удовлетворят настоящите 
потребности на организацията на 
единния пазар и по-специално на 
сектора на плодовете и вината, 
Регламент (ЕС) № 1337/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета7

следва да бъде интегриран със 
структурната информация на ниво 
земеделски стопанства от 2023 г. 
нататък. Поради това Регламент (ЕС) № 
1337/2011 следва да бъде отменен.

(6) За целите на хармонизирането и 
сравнимостта на информацията относно 
структурата на земеделските стопанства 
и с цел да се удовлетворят настоящите 
потребности на организацията на 
единния пазар и по-специално на 
сектора на плодовете и вината, 
Регламент (ЕС) № 1337/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета7

следва да бъде интегриран със 
структурната информация на ниво 
земеделски стопанства от 2020 нататък. 
Поради това Регламент (ЕС) № 
1337/2011 следва да бъде отменен.

__________________ __________________

7 Регламент (ЕС) № 1337/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно 
европейската статистика за трайните 
насаждения и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 357/79 на Съвета и Директива 
2001/109/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета (ОВ L 347, 30.12.2011 г., 
стр. 7).

7 Регламент (ЕС) № 1337/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно 
европейската статистика за трайните 
насаждения и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 357/79 на Съвета и Директива 
2001/109/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета (ОВ L 347, 30.12.2011 г., 
стр. 7).

Or. en
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Обосновка

С цел по-добро съответствие с графиците на следващата реформа на ОСП, и също 
така с цел привеждане в съответствие на десетгодишния цикъл на преброяване с 
целта на ЦУР за 2030 г.

Изменение 35
Джон Стюарт Агню

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Сравнимите статистически данни 
от всички държави членки относно 
структурата на земеделските стопанства 
са важни за определяне на 
развитието на общата 
селскостопанска политика. Поради 
това, доколкото е възможно, следва 
да се използват стандартни 
класификации и общи определения за 
характеристиките на изследванията.

(7) Сравнимите статистически данни 
от всички държави членки относно 
структурата на земеделските стопанства 
са практически невъзможни за
събиране, като се имат предвид 
огромните разлики в структурата на 
земеделските стопанства и
администрацията в различните 
държави членки. 

Or. en

Изменение 36
Мат Карти

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Сравнимите статистически данни 
от всички държави членки относно 
структурата на земеделските стопанства 
са важни за определяне на развитието на 
общата селскостопанска политика. 
Поради това, доколкото е възможно, 
следва да се използват стандартни 
класификации и общи определения за 
характеристиките на изследванията.

(7) Сравнимите статистически данни 
от всички държави членки относно 
структурата на земеделските стопанства 
са важни за определяне на развитието на 
общата селскостопанска политика. 
Събирането на статистически данни 
и процесът на преглед следва да бъдат 
упражнение в проследяване на 
политическите усилия за постигане 
на справедливост между страните, 
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регионите и земеделските стопани в 
целия Съюз. Поради това, доколкото е 
възможно, следва да се използват 
стандартни класификации и общи 
определения за характеристиките на 
изследванията.

Or. en

Изменение 37
Георгиос Епитидиос

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Сравнимите статистически данни 
от всички държави членки относно 
структурата на земеделските стопанства 
са важни за определяне на развитието
на общата селскостопанска политика. 
Поради това, доколкото е възможно, 
следва да се използват стандартни 
класификации и общи определения за 
характеристиките на изследванията.

(7) Сравнимите статистически данни 
от всички държави членки относно 
структурата на земеделските стопанства 
са важни за увеличаване до максимална 
степен на ефективността на 
прилаганата селскостопанска 
политика. Поради това, доколкото е 
възможно, следва да се използват 
стандартни класификации и общи 
определения за характеристиките на 
изследванията.

Or. el

Изменение 38
Никола Капуто, Василика Виорика Дънчила, Паоло Де Кастро, Микела Джуфрида

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Съгласуваността и 
съвместимостта на данните и 
единството на форматите за 
докладване са предпоставка за 
изготвянето на европейски 
статистически данни за селското 
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стопанство, по-специално по 
отношение на ефикасността на 
процедурите за събиране, обработка и 
разпространение и качеството на 
резултатите.

Or. it

Изменение 39
Рамон Луис Валкарсел Сисо, Естер Еранс Гарсия, Габриел Мато, Нуну Мелу

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Държавите членки, в които 
периодите на провеждане на 
проучването от 2020 г. се 
припокриват с планираната работа 
за 10-годишното преброяване на 
населението, могат да изтеглят 
проучването година по-рано, така че 
да се избегне тежкото бреме на 
провеждане на тези две големи 
проучвания по едно и също време.

Or. es

Изменение 40
Фредрик Федерлей, Хану Такула, Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се избегне ненужната 
тежест за земеделските стопанства и 
националните администрации, следва да 
се установят прагове, които изключват 
нямащите отношение към изследването 
единици от основните субекти, по 
отношение на които следва да се 
събират статистически данни.

(9) Важно е да се избегнат
ненужната тежест и разходи за 
земеделските стопанства и 
националните администрации при 
прилагането на настоящия 
регламент. В тази връзка следва да се 
установят прагове, които изключват 
нямащите отношение към изследването 
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единици от основните субекти, по 
отношение на които следва да се 
събират статистически данни.

Or. en

Изменение 41
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се избегне ненужната 
тежест за земеделските стопанства и 
националните администрации, следва да 
се установят прагове, които изключват 
нямащите отношение към изследването 
единици от основните субекти, по 
отношение на които следва да се 
събират статистически данни.

(9) За да се избегне ненужната 
тежест за земеделските стопанства и 
националните администрации, следва да 
се установят прагове, които изключват 
нямащите отношение към изследването 
единици от основните субекти, по 
отношение на които следва да се
събират статистически данни. В 
същото време е важно ако се 
определят ефективни политически 
действия в подкрепа и поддръжка на 
малки земеделски структури, да се 
изискват също така данни относно 
земеделски стопанства с такъв 
размер.

Or. en

Изменение 42
Никола Капуто, Василика Виорика Дънчила, Паоло Де Кастро, Микела Джуфрида

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) От съществено значение е да се 
сведе до минимум 
административната тежест върху 
микропредприятията и МСИ, които 
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може да не разполагат с 
практическите и организационните 
ресурси, необходими за справяне с 
чести и прекалено подробни 
събирания на данни.

Or. it

Изменение 43
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се намали тежестта за 
респондентите, националните 
статистически институти (НСИ) и 
другите национални органи следва да 
имат достъп до административни данни 
дотолкова, доколкото тези данни са 
необходими за разработването, 
изготвянето и разпространението на 
европейската статистика.

(11) За да се намали тежестта за 
респондентите, националните 
статистически институти (НСИ) и 
другите национални органи следва да 
имат достъп до административни данни 
дотолкова, доколкото тези данни са 
необходими за разработването, 
изготвянето и разпространението на 
европейската статистика. НСИ и 
другите национални органи следва да 
използват всички свои инструменти, 
така че респондентите на 
проучването да не са единствените, 
които поемат разходите за събиране 
на данни. Органите трябва да 
предоставят специализиран персонал 
от публичните администрации, 
който да събира данни в домовете на 
респондентите. 

Or. es

Изменение 44
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се намали тежестта за 
респондентите, националните 
статистически институти (НСИ) и 
другите национални органи следва да 
имат достъп до административни данни 
дотолкова, доколкото тези данни са 
необходими за разработването, 
изготвянето и разпространението на 
европейската статистика.

(11) За да се намали тежестта за 
респондентите, националните 
статистически институти (НСИ) и 
другите национални органи следва да 
имат достъп до административни данни 
дотолкова, доколкото тези данни са 
необходими за разработването, 
изготвянето и разпространението на 
европейската статистика. С цел да се 
събират тези данни НСИ и другите 
национални органи в никакъв случай 
не могат да използват 
непропорционални средства, като 
например въвеждане на глоби за 
земеделски стопани, които не са 
готови да съдействат на 
проучването.

Or. nl

Изменение 45
Георгиос Епитидиос

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се намали тежестта за 
респондентите, националните 
статистически институти (НСИ) и 
другите национални органи следва да 
имат достъп до административни данни 
дотолкова, доколкото тези данни са 
необходими за разработването, 
изготвянето и разпространението на 
европейската статистика.

(11) За да се намали тежестта за 
респондентите, националните 
статистически институти (НСИ) и 
другите национални органи следва, със 
съгласието на компетентния орган,
да имат достъп до административни 
данни дотолкова, доколкото тези данни 
са необходими за разработването, 
изготвянето и разпространението на 
европейската статистика.

Or. el
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Изменение 46
Фредрик Федерлей, Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Държавите членки или 
компетентните национални органи 
се стремят да опростят събирането 
на статистически данни от 
земеделските стопанства във 
възможно най-голяма степен. 
Използването на цифрови решения в 
това отношение следва да се 
насърчава.

Or. en

Изменение 47
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел гарантиране на гъвкавостта 
на Европейската селскостопанска 
статистическа система, както и на 
опростяването и осъвременяването на 
селскостопанската статистика, 
изследваните променливи следва да се 
разпределят в различни групи за 
събиране на данни (основни данни и 
модули), които се различават по честота 
на събиране или представителност на 
данните, или и двете.

(12) С цел гарантиране на гъвкавостта 
на Европейската селскостопанска 
статистическа система, както и на 
опростяването и осъвременяването на 
селскостопанската статистика, 
изследваните променливи следва да се 
разпределят в различни групи за 
събиране на данни (основни данни и 
модули), които се различават по честота 
на събиране или представителност на 
данните, или и двете. Държавите 
членки не могат да задължат 
земеделските стопани чрез 
непропорционални средства, като 
например глоби, да участват в 
проучвания с цел да се гарантира 
тяхната представителност.

Or. nl



PE606.020v01-00 18/56 AM\1127455BG.docx

BG

Изменение 48
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел гарантиране на гъвкавостта 
на Европейската селскостопанска 
статистическа система, както и на 
опростяването и осъвременяването на 
селскостопанската статистика, 
изследваните променливи следва да се 
разпределят в различни групи за 
събиране на данни (основни данни и 
модули), които се различават по честота 
на събиране или представителност на 
данните, или и двете.

(12) С цел гарантиране на гъвкавостта 
на Европейската селскостопанска 
статистическа система, както и на 
опростяването и осъвременяването на 
селскостопанската статистика, 
изследваните променливи следва да се 
разпределят в различни групи за 
събиране на данни (основни данни и 
модули), които се различават по честота 
на събиране или представителност на 
данните, или и двете. Европейската 
селскостопанска статистическа 
система следва да отчита най-
новите технологични развития при 
установяването на инструментите и 
методите за събиране на 
статистически данни.

Or. ro

Изменение 49
Георгиос Епитидиос

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Събирането на информация 
относно използването на хранителни 
вещества и вода и относно земеделските 
производствени методи, прилагани в 
земеделските стопанства, следва да се 
подобри, за да се предостави 
допълнителна статистическа 
информация за разработването на 
политиката в областта на 
агроекологията и да се подобри 

(13) Събирането на информация 
относно използването на хранителни 
вещества и вода и относно земеделските 
производствени методи, прилагани в 
земеделските стопанства, следва да се 
подобри, за да се предостави 
допълнителна и по-точна 
статистическа информация за 
разработването на политиката в 
областта на агроекологията и да се 
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качеството на агроекологичните 
показатели.

подобри качеството на 
агроекологичните показатели.

Or. el

Изменение 50
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Като има предвид, че са 
необходими по-добри механизми за 
събиране на информация относно 
промени в използването на земите, 
промени в собствеността на такива 
земи, земеделски земи, попадащи в 
обхвата на задължителните 
нареждания за покупки за 
изграждането на инфраструктура, и 
лесен достъп до земя за лица, които
желаят да станат земеделски 
стопани или се нуждаят от повече 
земя, за да разширят малки 
стопанства.

Or. es

Изменение 51
Мат Карти

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Събирането на информация за 
млади или нови участници в селското 
стопанство следва да бъде подобрено, 
за да се информират по-добре 
селскостопански политики, 
отнасящи се до справяне с нови 
предизвикателства, като смяната на 
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поколенията и обезлюдяването на 
селските райони.

Or. en

Изменение 52
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Като има предвид, че са 
необходими по-добри механизми за 
събиране на информация относно 
трудностите, с които се сблъскват 
младите хора, които започват 
дейност като земеделски 
производители, и относно каква част 
от тях остават в тази професия. 

Or. es

Изменение 53
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) Като има предвид, че е налице 
необходимост от разбити по полов 
признак данни с цел да се покаже 
въздействието на политиката на ЕС 
върху жените земеделски 
производители.

Or. es

Изменение 54
Георгиос Епитидиос
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Комисията следва да зачита 
поверителността на данните, предавани 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 
223/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Необходимата защита на 
поверителността на данните следва да се 
гарантира, наред с другото, чрез 
ограничаване на употребата на 
параметрите за местоположение 
единствено за целите на 
пространствения анализ на 
информацията и чрез подходящо 
агрегиране, когато статистиката се 
публикува. Поради тази причина следва 
да се разработи хармонизиран подход 
по отношение на защитата на 
поверителността и свързаните с 
качеството аспекти на 
разпространението на данните.

(15) Комисията следва да зачита 
поверителността на данните, предавани 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 
223/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Необходимата защита на 
поверителността на данните следва да се 
гарантира, наред с другото, чрез 
ограничаване на употребата на 
параметрите за местоположение 
единствено за целите на 
пространствения анализ на 
информацията и чрез подходящо 
агрегиране, когато статистиката се 
публикува. Поради тази причина следва 
да се разработи хармонизиран подход 
по отношение на защитата на 
поверителността и свързаните с 
качеството аспекти на 
разпространението на данните. 
Основната предпоставка е хората, 
които обработват поверителната 
информация по процедурите, които 
ще гарантират защитата на 
поверителността, да следва да бъдат 
ясно определени и третите лица, 
които ще имат право да изискват 
горепосочената информация, да 
следва да бъдат конкретизирани.

__________________ __________________

9 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 г. относно европейската 
статистика и за отмяна на Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1101/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
предоставянето на поверителна
статистическа информация на 
Статистическата служба на 
Европейските общности, на Регламент 
(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 
статистиката на Общността и на 
Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 

9 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 г. относно европейската 
статистика и за отмяна на Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1101/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
предоставянето на поверителна 
статистическа информация на 
Статистическата служба на 
Европейските общности, на Регламент 
(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 
статистиката на Общността и на 
Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 
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Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските 
общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 
164).

Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските 
общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 
164).

Or. el

Изменение 55
Фредрик Федерлей, Хилде Вотманс, Хану Такула

Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Икономически аспекти на 
настоящия регламент трябва да се 
преразгледат за периода след 2020 г., 
като се вземат под внимание новата 
МФР и други съответни промени на 
инструментите на ЕС. Въз основа на 
преразглеждането Комисията следва 
да предложи съответни промени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 56
Филип Лоазо, Едуар Феран

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Регламент (ЕО) № 223/2009 
представлява референтна рамка за 
европейската статистика и изисква
държавите членки да се съобразят със 
статистическите принципи и критериите 
за качество, определени в него. 
Докладите относно качеството са от 
съществено значение за оценяването и 
подобряването на качеството на 
европейските статистически данни и за 

(22) Регламент (ЕО) № 223/2009 
представлява референтна рамка за 
европейската статистика и 
настоятелно призовава държавите 
членки да се съобразят със 
статистическите принципи и критериите 
за качество, определени в него. 
Докладите относно качеството са от 
съществено значение за оценяването и 
подобряването на качеството на 
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съобщаването на информация в тази 
връзка. КЕСС е одобрил стандарт на 
Европейската статистическа система 
(ЕСС) за структурата на докладите 
относно качеството в съответствие с 
член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009. 
Стандартът на ЕСС следва да допринесе 
за хармонизацията на докладването за 
качеството съгласно настоящия 
регламент.

европейските статистически данни и за 
съобщаването на информация в тази 
връзка. КЕСС е одобрил стандарт на 
Европейската статистическа система 
(ЕСС) за структурата на докладите 
относно качеството в съответствие с 
член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009. 
Стандартът на ЕСС следва да допринесе 
за хармонизацията на докладването за 
качеството съгласно настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 57
Фредрик Федерлей, Хану Такула, Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За да се осигурят еднородни 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за прецизиране на 
описанията на характеристиките, 
изброени в приложение III, и на 
техническите елементи на данните, 
които следва да бъдат предоставени, 
както и за определяне на информацията, 
която следва да се предостави ad-hoc, а 
също и на условията, на които трябва да 
отговарят докладите относно 
качеството, и на тяхното съдържание. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета14 от 16 февруари 
2011 г.

(24) За да се осигурят еднородни 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за прецизиране на 
описанията на характеристиките, 
изброени в приложение III, и на 
техническите елементи на данните, 
които следва да бъдат предоставени, 
както и за определяне на информацията, 
която следва да се предостави ad-hoc, а 
също и на условията, на които трябва да 
отговарят докладите относно 
качеството, и на тяхното съдържание. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета14 от 16 февруари 
2011 г. и да вземат предвид аспекти 
като разходите и 
административните тежести върху 
земеделските стопанства и 
държавите членки.

__________________ __________________



PE606.020v01-00 24/56 AM\1127455BG.docx

BG

14 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

14 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 58
Георгиос Епитидиос

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За да се осигурят еднородни 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за прецизиране на 
описанията на характеристиките, 
изброени в приложение III, и на 
техническите елементи на данните, 
които следва да бъдат предоставени, 
както и за определяне на информацията, 
която следва да се предостави ad-hoc, а 
също и на условията, на които трябва да 
отговарят докладите относно 
качеството, и на тяхното съдържание. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета14 от 16 февруари 
2011 г.

(24) За да се осигурят еднородни 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за прецизиране на 
описанията на характеристиките, 
изброени в приложение III, и на 
техническите елементи на данните, 
които следва да бъдат предоставени, 
както и за определяне на информацията, 
която следва да се предостави ad-hoc, а 
също и на условията, на които трябва да 
отговарят докладите относно 
качеството, и на тяхното съдържание. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета14 от 16 февруари 
2011 г. На този етап е необходимо да 
се подчертае необходимостта за 
Комисията да си сътрудничи с 
компетентните органи на 
държавите членки.

__________________ __________________

14 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

14 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. el

Изменение 59
Фредрик Федерлей, Хану Такула, Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да бъдат взети предвид 
новопоявяващите се потребности от 
данни, които произтичат основно от 
новите развития в селското стопанство, 
преработеното законодателство и 
променящите се приоритети на 
политиката, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз във връзка с 
изменението на подтемите, изброени в 
приложение IV. За да се осигури 
съвместимостта и улесни използването 
на други източници на данни, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с изменението на 
характеристиките, изброени в 
приложение ІІІ. От особена важност е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 

(25) За да бъдат взети предвид
новопоявяващите се потребности от 
данни, които произтичат основно от 
новите развития в селското стопанство, 
преработеното законодателство и 
променящите се приоритети на 
политиката, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз във връзка с 
изменението на подтемите, изброени в 
приложение IV. За да се осигури 
съвместимостта и улесни използването 
на други източници на данни, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с изменението на 
характеристиките, изброени в 
приложение ІІІ. От особена важност е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
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законотворчество от 13 април 2016 г.15 . 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът следва да 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематичен 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

законотворчество от 13 април 2016 г.15 . 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът следва да 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематичен 
достъп до заседанията на експертните
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове. 
При упражняването на това 
правомощие Комисията взема предвид 
аспекти като разходи и 
административни тежести върху 
земеделските стопанства и 
държавите членки.

__________________ __________________

15 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 15 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 60
Джон Стюарт Агню

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
рамка за европейската статистика 
на равнището на земеделските 
стопанства и предвижда 
интегрирането на информацията
относно структурата с тази относно 
производствените методи, мерките 
за развитие на селските райони, 
агроекологичните аспекти и друга 
свързана с тях информация.

Програмата за европейски проучвания
относно структурата на земеделските 
стопанства се прекратява. Регламент 
(ЕО) № 1166/20081а се отменя.

________________

1a Регламент (ЕО) № 1166/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно 
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изследванията на структурата на
земеделските стопанства и 
изследването на земеделските
производствени модели и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета 
(ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14)..

Or. en

Изменение 61
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „земеделско стопанство“ 
(„стопанство“) означава отделна —
както в технически, така и в 
икономически аспект — единица, която 
има единно управление и която 
извършва, като основна или вторична 
дейност, икономически дейности в 
областта на селското стопанство в
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1893/2006, които спадат към групи 
A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 или 
към „поддържането на земеделската 
земя в добро земеделско и екологично 
състояние“ от група A.01.6, в рамките 
на икономическата територия на 
Европейския съюз. По отношение на 
дейностите от клас A.01.49 са включени 
само дейностите „отглеждане и 
развъждане на полуодомашнени или 
други живи животни“ (с изключение на 
отглеждането на насекоми) и 
„пчеларство и производство на мед и 
пчелен восък“;

а) „земеделско стопанство“ 
(„стопанство“) означава отделна – както 
в технически, така и в икономически 
аспект – единица, която има единно 
управление и която извършва, като 
основна или вторична дейност, 
икономически дейности в областта на 
селското стопанство в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1893/2006, които 
спадат към групи A.01.1, A.01.2, A.01.3, 
A.01.4, A.01.5 или към „поддържането 
на земеделската земя в добро 
земеделско и екологично състояние“ от 
група A.01.6, в рамките на 
икономическата територия на 
Европейския съюз. По отношение на 
дейностите от клас A.01.49 са включени 
само дейностите „отглеждане и 
развъждане на полуодомашнени или 
други живи животни“ (с изключение на 
отглеждането на насекоми) и 
„пчеларство и производство на мед и 
пчелен восък“; Необходимо е да може 
да се прави разграничение между 
земеделските стопанства в рамките 
на Съюза, които са мултинационална 
собственост, разпростиращи се в две 
или повече държави членки, или 
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разширяващи се извън Съюза.

Or. en

Изменение 62
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „земеделско стопанство“ 
(„стопанство“) означава отделна —
както в технически, така и в 
икономически аспект — единица, която 
има единно управление и която 
извършва, като основна или вторична 
дейност, икономически дейности в 
областта на селското стопанство в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1893/2006, които спадат към групи 
A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 или 
към „поддържането на земеделската 
земя в добро земеделско и екологично 
състояние“ от група A.01.6, в рамките 
на икономическата територия на 
Европейския съюз. По отношение на 
дейностите от клас A.01.49 са включени 
само дейностите „отглеждане и 
развъждане на полуодомашнени или 
други живи животни“ (с изключение на 
отглеждането на насекоми) и 
„пчеларство и производство на мед и 
пчелен восък“;

а) „земеделско стопанство“ 
означава отделна – както в технически, 
така и в икономически аспект –
единица, която има единно управление 
и която извършва, като основна или 
вторична дейност, икономически 
дейности в областта на селското 
стопанство в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1893/2006, които спадат към 
групи A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, 
A.01.5 или към „поддържането на 
земеделската земя в добро земеделско и 
екологично състояние“ от група A.01.6, 
в рамките на икономическата територия 
на Европейския съюз. По отношение на 
дейностите от клас A.01.49 са включени 
само дейностите „отглеждане и 
развъждане на полуодомашнени или 
други живи животни“ (с изключение на 
отглеждането на насекоми) и 
„пчеларство и производство на мед и 
пчелен восък“;

Or. fr

Обосновка

Думата „стопанство“ е свързана с идеята за отдаване под наем и поради това не 
следва да се използва в този контекст.
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Изменение 63
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да изпълнят тези изисквания, 
държавите членки предоставят данни, 
които са представителни за 
земеделските стопанства и 
селскостопанските единици за земя за 
общо ползване, които отговарят на поне 
един от физическите прагове, посочени 
в приложение II, по отношение на 
размера на земеделската земя или броя 
животни.

2. За да изпълнят тези изисквания, 
държавите членки предоставят данни, 
които са представителни за 
земеделските стопанства и 
селскостопанските единици за земя за 
общо ползване, които отговарят на поне 
един от физическите прагове, посочени 
в приложение II, по отношение на 
размера на земеделската земя или броя 
животни. При събирането на тези 
данни държавите членки по никакъв 
начин не могат да използват 
непропорционални мерки, като 
например въвеждането на глоби, за да 
постигнат желаната степен на 
представителност.

Or. nl

Изменение 64
Филип Лоазо, Едуар Феран

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато основната рамка на 
изследването, посочена в параграф 2, не 
представлява 98 % от използваната 
земеделска площ и 98% от 
животинските единици, държавите 
членки разширяват рамката, като 
установяват по-ниски прагове от 
посочените в параграф 2 или въвеждат 
допълнителни прагове, или и двете.

4. Когато основната рамка на 
изследването, посочена в параграф 2, не 
представлява 98 % от използваната 
земеделска площ и 98% от 
животинските единици, държавите 
членки могат да разширят рамката, 
като установяват по-ниски прагове от 
посочените в параграф 2 или въвеждат 
допълнителни прагове, или и двете.

Or. fr
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Изменение 65
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а

Прави се разбивка на данните по пол, 
с цел по-добро разбиране на 
положението на жените в селското 
стопанство, както и за подобряване 
на създаването на политики.

Or. es

Изменение 66
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки събират и 
предоставят основните структурни 
данни („основни данни“), свързани със 
земеделските стопанства, посочени в 
член 3, параграфи 2 и 3, за 2020, 2023 и 
2026 г. като референтни години за 
изследване и изброени в приложение III. 
Събирането на основните данни за 2020 
г. като референтна година за изследване 
се осъществява под формата на 
преброяване.

1. Държавите членки събират и 
предоставят основните структурни 
данни („основни данни“), свързани със 
земеделските стопанства, посочени в 
член 3, параграфи 2 и 3, за 2020, 2023 и 
2026 г. като референтни години за 
изследване и изброени в приложение III. 
Събирането на основните данни за 2020 
г. като референтна година за изследване 
се осъществява под формата на 
преброяване. Годишните данни от 
заявленията, проверени от ИКАС, 
също се разглеждат като източник 
на данни.

Or. en
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Обосновка

ИСАК = интегрирана система за администриране и контрол: Въз основа на данните 
за заявленията, попълнени от бенефициерите по ОСП, тези данни са сверени с 
референтните площи и в рамките на тях самите, така че използваемите данни се 
проверяват, не само декларациите на кандидатите.

Изменение 67
Никола Капуто, Василика Виорика Дънчила, Паоло Де Кастро, Микела Джуфрида

Предложение за регламент
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а

Данни, отнасящи се до плащания на 
помощи в рамките на ОСП

Държавите членки чрез органите, 
които управляват плащанията от 
Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ) и Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), събират 
от документите, занимаващи се с 
предоставянето на пряка помощ, 
административната информация, 
необходима за правилна оценка на 
ефективността на използваните 
инструменти и предоставят основа 
за бъдещи политически решения. 

Органите, които управляват 
плащанията от ЕФГЗ и ЕЗФРСР във 
всяка държава членка:

а) извършват статистически анализ 
на информацията относно 
плащанията, събирането на данни за 
обема на плащанията по помощта, 
площта и броят на бенефициерите за 
всеки регион, въз основа на вида на 
мярката и равнищата на получената 
помощ;

б) изпращат обобщените резултати 
на статистическите служби на 
държавите членки и на Комисията,
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Or. it

Обосновка

Данни относно плащанията на помощи по ОСП представляват валиден източник на 
статистическа информация, която понастоящем е до голяма степен пренебрегвана и 
чието използване ще доведе до минимални допълнителни разходи.

Изменение 68
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните за земеделските 
стопанства при разширяването на 
рамката могат да бъдат събрани чрез 
осъществяване на извадкови 
изследвания. В този случай държавите 
членки гарантират, че претеглените 
резултати от изследванията са 
статистически представителни за 
земеделските стопанства във всеки 
регион и позволяват да се удовлетворят 
изискванията за точност, определени в 
приложение V.

2. Данните за земеделските 
стопанства при разширяването на 
рамката могат да бъдат събрани чрез 
осъществяване на извадкови 
изследвания. В този случай държавите 
членки гарантират, че претеглените 
резултати от изследванията са 
статистически представителни за 
земеделските стопанства във всеки 
регион и позволяват да се удовлетворят 
изискванията за точност, определени в 
приложение V. При събирането на 
тези данни държавите членки по 
никакъв начин не могат да използват 
непропорционални мерки, като 
например въвеждането на глоби, за да 
постигнат желаната степен на 
представителност.

Or. nl

Изменение 69
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква a а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Модул „Жените в селското 
стопанство“ за 2020, 2023 и 2026 г.;

Or. es

Изменение 70
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) Модул „Задлъжнялост на 
земеделските стопанства“ за 2020 и 
2026 г.;

Or. es

Изменение 71
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зa) Модул относно собственост на 
капитала на земеделското 
стопанство;

Or. en

Обосновка

тоест собственост на капитала на стопанството/propriété du capital d’exploitation
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Изменение 72
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква з б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) Модул относно собствеността 
на капиталовите активи, които се 
поделят на обработваема земя и 
пасища, плантации/трайни 
насаждения и сгради.

Or. en

Изменение 73
Фредрик Федерлей, Хану Такула, Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За годините 2023 и 2026 г. 
Комисията е овластена да приеме 
делегирани актове в съответствие с член 
16 във връзка с изменения на 
посочените в приложение IV подтеми. 
При упражняване на правомощието си 
Комисията гарантира, че със 
съответните делегирани актове не се 
налагат значителна допълнителна 
тежест или разходи за държавите 
членки или респондентите, както и че 
максимум 25 %, със закръгляне нагоре 
до най-близкото цяло число, от 
посочените в приложение IV подтеми се 
променят за всеки модул чрез 
делегирани актове.

3. За годините 2023 и 2026 г. 
Комисията е овластена да приеме 
делегирани актове в съответствие с член 
16 във връзка с изменения на 
посочените в приложение IV подтеми. 
При упражняване на правомощието си 
Комисията гарантира, че със 
съответните делегирани актове не се 
налагат значителна допълнителна 
тежест или разходи за държавите 
членки или респондентите, и представя 
цялостна обосновка в това 
отношение, както и че максимум 25 %, 
със закръгляне нагоре до най-близкото 
цяло число, от посочените в приложение 
IV подтеми се променят за всеки модул 
чрез делегирани актове.

Or. en
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Изменение 74
Фредрик Федерлей, Хану Такула, Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е овластена да приема 
актове за изпълнение с цел прецизиране 
на информацията, която следва да се 
предостави ad-hoc, като посочи:

1. Комисията е овластена да приема 
актове за изпълнение с цел прецизиране 
на информацията, която следва да се 
предостави ad-hoc, ако такава 
информация се счита за необходима,
като посочи:

Or. en

Изменение 75
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) списък с характеристики с не 
повече от 40 променливи, които следва 
да бъдат предоставени на Комисията 
(Евростат), както и съответните им 
мерни единици;

а) списък с характеристики с не 
повече от 40 променливи и причините 
за тези допълнителни 
статистически нужди, които следва 
да бъдат предоставени на Комисията 
(Евростат), както и съответните им 
мерни единици;

Or. en

Изменение 76
Фредрик Федерлей, Хану Такула, Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 

2. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
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по разглеждане, посочена в член 17, 
параграф 2, не по-късно от 12 месеца 
преди началото на референтната година 
за изследване.

по разглеждане, посочена в член 17, 
параграф 2, не по-късно от 12 месеца 
преди началото на референтната година 
за изследване. При подготовката на 
такива актове за изпълнение 
потенциалните допълнителни 
разходи и административната 
тежест върху земеделските 
стопанства и държавите членки се 
вземат под внимание.

Or. en

Изменение 77
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) За всички останали 
характеристики всяка държава членка 
определя обща референтна дата в 
рамките на референтната година за 
изследване.

е) За всички останали 
характеристики всяка държава членка 
определя обща референтна дата в 
рамките на референтната година за 
изследване. Те трябва да са 
съгласувани с времевата рамка на 
декларирането на площите в 
прилагането на ИСАК.

Or. en

Изменение 78
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Комисията гарантира 
спазването на същите стандарти за 
качество и прозрачност при 
съставянето и публикуването на 
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статистическите данни.

Or. en

Изменение 79
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията осигурява 
своевременното събиране и 
публикуване на получените данни. 
Тези данни се представят по начин, 
който включва разбивка на 
съответните статистически данни 
по държава членка, както и общи 
тенденции.

Or. en

Изменение 80
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Събраната информация и 
статистически данни се публикуват 
и се предоставят по прозрачен начин 
на създателите на политики и също 
така на представители на 
обществеността.

Or. en

Изменение 81
Фредрик Федерлей, Хану Такула, Хилде Вотманс
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За събирането на данните, които 
следва да се предоставят ad-hoc, по член 
9 Съюзът може да предостави
безвъзмездни средства на националните 
статистически институти и другите 
национални органи, посочени в член 5, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
223/2009, за покриване на разходите за 
осъществяване на ad-hoc събиране на 
данни. Въпросният финансов принос на 
Съюза не може да надвиши 90 % от 
допустимите разходи.

6. За събирането на данните, които 
следва да се предоставят ad-hoc, по член 
9 Съюзът предоставя безвъзмездни 
средства на националните 
статистически институти и другите 
национални органи, посочени в член 5, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
223/2009, за покриване на разходите за 
осъществяване на ad-hoc събиране на 
данни. Въпросният финансов принос на 
Съюза не може да надвиши 90% от 
допустимите разходи.

Or. en

Изменение 82
Филип Лоазо, Едуар Феран

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейската служба за борба 
с измамите (OLAF) може да извършва 
разследвания, в това число проверки 
на място и инспекции, по отношение 
на икономически оператори, 
засегнати пряко или непряко от 
такова финансиране, в съответствие 
с процедурите, предвидени в 
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета22 и в Регламент (Евратом, 
ЕО) № 2185/9623 на Съвета, с цел 
установяване дали е налице измама, 
корупция или някаква друга незаконна 
дейност, накърняваща финансовите 
интереси на Съюза, във връзка със 
споразумение за безвъзмездни 
средства, решение за безвъзмездни 
средства или договор, финансирани 

заличава се
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пряко или косвено в рамките на 
настоящия регламент.

__________________

22 Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 септември 2013 г. 
относно разследванията, провеждани 
от Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и Регламент (Евратом) № 1074/1999 
на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., 
стр. 1).

23 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
на Съвета от 11 ноември 1996 г. 
относно контрола и проверките на 
място, извършвани от Комисията за 
защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу 
измами и други нередности (ОВ L 292, 
15.11.1996 г., стр. 2).

Or. fr

Изменение 83
Георгиос Епитидиос

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Споразуменията за 
сътрудничество с трети държави и 
международни организации и 
споразуменията и решенията за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия регламент, изрично 
оправомощават Комисията, Сметната 
палата и OLAF да провеждат такива 
одити, проверки на място и инспекции.

4. Споразуменията за 
сътрудничество с трети държави и 
международни организации и 
споразуменията и решенията за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия регламент, изрично 
оправомощават Комисията, Сметната 
палата и OLAF да провеждат такива 
одити, проверки на място и инспекции. 
Освен това Комисията е 
оправомощена да гарантира, че 
споразуменията с трети страни 
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относно селскостопански и 
животински продукти предвиждат 
подробни проверки относно 
правилното отглеждане на 
селскостопански продукти и 
здравословен хранителен режим и 
изследването на животните и 
продуктите, които те предоставят. 
Това е необходимо с цел избягване на 
създаването на нелоялна конкуренция 
в ущърб на производителите в 
държавите – членки на ЕС. 

Or. el

Изменение 84
Микела Джуфрида

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 5, 
параграф 6 и член 8, параграф 3, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [Служба 
за публикации: моля, въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 5, 
параграф 6 и член 8, параграф 3, се 
предоставя на Комисията за 
петгодишен срок, считано от [Служба 
за публикации: моля, въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Or. it

Обосновка

Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове само за 
определен период.

Изменение 85
Георгиос Епитидиос

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощието, 
посочено в член 5, параграф 6 и член 8, 
параграф 3, може да бъде оттеглено по
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощието, 
посочено в член 5, параграф 6 и член 8, 
параграф 3, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета по искане на държава 
членка. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. el

Изменение 86
Рамон Луис Валкарсел Сисо, Естер Еранс Гарсия, Габриел Мато, Нуну Мелу

Предложение за регламент
Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 
и параграф 5; член 6, параграф 1; 
член 7, параграф 1; член 8, параграф 2; 
член 12, параграф 1; Член 13, параграф 
4 и член 14, параграф 1, позоваването 
на проучването през 2020 г. се 
заменят с позоваване на проучване 
през 2019 г. за Гърция, Испания и 
Португалия;

Or. es

Изменение 87
Момчил Неков

Предложение за регламент
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Приложение I – Коефициенти по животински единици – раздел 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Нечифтокопитни 
животни

Под едногодишна 
възраст

0.400

На възраст между 
една и ненавършени 
две години

0.700

на възраст две и повече 
години

1.000

Or. en

Изменение 88
Момчил Неков

Предложение за регламент
Приложение I – Коефициенти по животински единици – домашни птици – ред 6 а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пъдпъдъчи

Or. en

Изменение 89
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Приложение II – Списък на физическите прагове – ред 1

Текст, предложен от Комисията

Използвана земеделска площ 5 хектара

Изменение

Използвана земеделска площ 1 ha

Or. en

Обосновка

Чрез намаляването на прага до 1 ha площите за отглеждане се увеличават, тъй като 
правата на ползване няма да блокират селскостопанските дейности. 
(Неземеделските дейности може да се използват за блокиране на площи земя, които 
иначе биха могли да бъдат използвани; това ще сведе до минимум риска.)

Изменение 90
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – Списък на физическите прагове – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Обработваема земя 2 ha

Изменение

Обработваема земя 1 ha

Or. en

Обосновка

Чрез намаляването на прага до 1 ha площите за отглеждане се увеличават, тъй като 
правата на ползване няма да блокират селскостопанските дейности. 
(Неземеделските дейности може да се използват за блокиране на площи земя, които 
иначе биха могли да бъдат използвани; това ще сведе до минимум риска.)

Изменение 91
Бронис Ропе



PE606.020v01-00 44/56 AM\1127455BG.docx

BG

от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение III – Общи характеристики – Правосубектност на стопанството – ред
-1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да се направи разграничение 
между:

– собствениците на 
производствената единица (разделяне 
на капитала на селскостопанската 
производствена единица)

– връзката между собствениците на 
производствената единица и 
селскостопанските работници 
(работещи на пълно работно време и 
другите служители)

– връзката между стопаните 
(собственици) на производствената 
единица и собствениците на земя, 
сградите и дори културите, както и 
работниците (на пълно работно 
време и други служители)

Or. fr

Изменение 92
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение III – Общи характеристики – Правосубектност на стопанството – ред 
9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стопанинът е класифициран като 
Млад земеделски стопанин или като 
Нов участник в селското стопанство 
по смисъла на член 50, параграф 2 и 3 

да/не
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от Регламент (ЕС) № 1307/2013

Or. en

Изменение 93
Мария Хойбух, Мария Лидия Сенра Родригес, Мария Нойхл, Марко Дзуло, 
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Приложение III – Общи характеристики – Правосубектност на стопанството –
Юридическо лице – тире 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако да, стопанството част ли е от 
корпоративна група, съставена от 
единици, които са правно независими

да/не

Or. en

Обосновка

Различни изследвания показват, че броят и икономическото значение на 
корпоративните групи, които контролират отделните земеделски стопанства, 
постоянно нараства. До момента обаче земеделската статистика не показва дали 
отделните стопанства са част от подобни корпоративни структури. Следва да се 
събират данни, които ясно разграничават законни собственици и оперативни 
управители на стопанството, с цел да се позволи на създателите на политики да 
правят информиран избор.

Изменение 94
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Приложение III – Общи характеристики – Правосубектност на стопанството – ред 
4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение

Смесена собственост Да/не

Or. es

Изменение 95
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение III – Общи характеристики – Управител на стопанството – ред 5 а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Година на класифициране като 
управител на стопанство

Година

Or. en

Изменение 96
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение III – Общи характеристики – Вид стопанисване на използваната 
земеделска площ (по отношение на стопанина) – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вид стопанисване на използваната 
земеделска площ (по отношение на 
стопанина)

Вид стопанисване на използваната 
земеделска площ (по отношение на 
стопанина на производствената 
единица)

Or. fr

Изменение 97
Мария Хойбух, Мария Лидия Сенра Родригес, Мария Нойхл, Марко Дзуло, 
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Владимир Уручев

Предложение за регламент
Приложение III – Общи характеристики – Вид стопанисване на използваната 
земеделска площ (по отношение на стопанина) – Обработка на земя под аренда –
тирета 1 и 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Ако земята се дава под аренда, 
кой е собственикът на земята?

Да/не

- Ако земята се дава под аренда, 
собственикът на земята юридическо 
лице ли е?

Да/не

Or. en

Обосновка

Картографирането на промените в структурите на собствеността на земя е 
неотложна задача в период, когато земеделската земя все повече се превръща в 
предмет на спекулации и „бягство в реалните стойности“ от неселскостопански 
инвеститори. То дава възможност на създателите на политики да проследят до 
каква степен е постигната целта за широко разпределение на собствеността върху 
земята от страна на земеделските стопани.

Изменение 98
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Приложение III – Общи характеристики – Вид стопанисване на използваната 
земеделска площ (по отношение на стопанина)

Текст, предложен от Комисията

Вид стопанисване на използваната земеделска площ 
(по отношение на стопанина)

Обработка на собствена земя ha

Обработка на земя под аренда ha

Съвместна обработка на земя или други начини ha
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на стопанисване

Земя за общо ползване ha

Изменение

Вид стопанисване на използваната земеделска площ (по 
отношение на стопанина)

Обработка на собствена земя ha

Обработка на земя под аренда ha

Съвместна обработка на земя или други начини на 
стопанисване

ha

Земя за общо ползване ha

Достъп до земя

Необходимост от повече земя Да/не

Възможности за достъп до земя Да/не

Разходи за достъп до земя

– Като собственик €/ha

– Като наемател €/ha

– Земя за общо ползване €/ha

– Други €/ha

Промяна в земеползването през последните 12 месеца Да/не

Земя, обхваната от задължителните нареждания за 
купуване, за изграждането на инфраструктура през 
изминалите 12 месеца

Да/не

Or. es

Изменение 99
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение III – Характеристики на земята – Друга селскостопанска земя – ред 2 
а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
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Планина или хълмиста зона ha

Or. en

Изменение 100
Момчил Неков

Предложение за регламент
Приложение III – Характеристики на селскостопанските животни – Едър рогат 
добитък – ред 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Биволици глави

Млекодайни крави глави

Немлекодайни крави глави

Or. en

Изменение 101
Момчил Неков

Предложение за регламент
Приложение III – Характеристики на селскостопанските животни – Раздел 1 а 
(нов) 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Нечифтокопитни животни глави

Животни от рода на едрия рогат 
добитък под едногодишна възраст

глави

Животни от рода на едрия рогат 
добитък на възраст между една и 
ненавършени две години

глави

Мъжки животни от рода на 
едрия рогат добитък на 

глави
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възраст между една и 
ненавършени две години

Мъжки животни от рода на 
едрия рогат добитък на 
възраст между една и 
ненавършени две години

глави

Едър рогат добитък, на възраст две 
и повече години

глави

Мъжки едър рогат добитък, 
на възраст две и повече 
години

глави

Женски едър рогат добитък, 
на възраст две и повече 
години

глави

Or. en

Изменение 102
Момчил Неков

Предложение за регламент
Приложение III – Характеристики на селскостопанските животни – Свине

Текст, предложен от Комисията

Свине глави

Прасета с живо тегло под 20 килограма глави

Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече глави

Други свине глави

Изменение

Свине глави

Свине, опитомени

Прасета с живо тегло под 20 килограма глави

Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече глави

Прасета, свободен 
начин на 
отглеждане 
(полудиви)
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Прасета с живо тегло под 20 килограма глави

Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече глави

Други свине глави

Or. en

Изменение 103
Момчил Неков

Предложение за регламент
Приложение III – Характеристики на селскостопанските животни – Пчели

Текст, предложен от Комисията

Пчели кошери

Изменение

Пчели семейства пчели

Or. en

Изменение 104
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ III – Характеристики на селскостопанските животни –
Селскостопански животни, некласифицирани другаде – редове 1 а и 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Животновъдство съгласно договори за 
интеграция

Да/не

Дружество за интеграция

Or. es
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Изменение 105
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Приложение IV – Модул: Работна сила и други доходоносни дейности – тема 1а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Земеделски стопани за 
първи път/смяна на 
поколенията

Насърчаване на младите хора да 
започнат да се занимават със селско 
стопанство

Земеделски стопани за първи път, 
субсидирани от мерки за развитие на 
селските региони

Работено време след започване на 
селскостопанска дейност (години)

Or. es

Изменение 106
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение IV – Модул: Работна сила и други доходоносни дейности – тема 3 а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Участие от работната сила в обучение 
за безопасност в земеделските 
стопанства 

Or. en
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Изменение 107
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение IV – Модул: Работна сила и други доходоносни дейности – тема 8 а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

злополуки, свързани със 
селскостопанска дейност

видове злополуки:

сериозност на 
злополуката

Демографски показатели

Or. en

Обосновка

Безопасността в земеделските стопанства е въпрос от решаващо значение. Броят на 
произшествията в земеделските стопанства е твърде голям. Създателите на 
политики изискват точна информация относно причините за злополуки в 
стопанствата и степента на риск, която поемат стопанствата, с цел изпълнение на 
политиките за справяне с този проблем, който има много висока социална и 
икономическа цена.

Изменение 108
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение IV – Модул: Селскостопански сгради за животни и управление на 
оборския тор – Съоръжения за оборски тор – Подтема 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за безопасност

Or. en
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Обосновка

Безопасността в земеделските стопанства е въпрос от решаващо значение. Броят на 
произшествията в земеделските стопанства е твърде голям. Създателите на 
политики изискват точна информация относно причините за злополуки в 
стопанствата и степента на риск, която поемат стопанствата, с цел изпълнение на 
политиките за справяне с този проблем, който има много висока социална и 
икономическа цена.

Изменение 109
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение IV – Модул: Машини и оборудване – Машини – Подтема 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за безопасност

Or. en

Обосновка

Безопасността в земеделските стопанства е въпрос от решаващо значение. Броят на 
произшествията в земеделските стопанства е твърде голям. Създателите на 
политики изискват точна информация относно причините за злополуки в 
стопанствата и степента на риск, която поемат стопанствата, с цел изпълнение на 
политиките за справяне с този проблем, който има много висока социална и 
икономическа цена.

Изменение 110
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение IV – Модул: Машини и оборудване – Оборудване – Подтема 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за безопасност

Or. en
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Обосновка

Безопасността в земеделските стопанства е въпрос от решаващо значение. Броят на 
произшествията в земеделските стопанства е твърде голям. Създателите на 
политики изискват точна информация относно причините за злополуки в 
стопанствата и степента на риск, която поемат стопанствата, с цел изпълнение на 
политиките за справяне с този проблем, който има много висока социална и 
икономическа цена.

Изменение 111
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Приложение IV – Модул 8 а (нов): Жените в селскостопанската дейност

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Жени, работещи в областта 
на земеделието

Собственост индивидуални/споделен
и/съвместно

Семеен труд (да/не)

Земя собствена/дадена под 
аренда/общинска земя

Достъп до земя

Площ

Помощ Количество през 
изминалата година

Предоставяне на 
помощ за позитивни 
действия с цел 
насърчаване на 
селскостопанската 
дейност 

Мерки за позитивни 
действия при друга 
помощ
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Изменение 112
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Приложение IV – Модул 9 а (нов): Равнище на задлъжнялост на земеделските 
стопанства

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задлъжнялост на 
земеделските стопанства

Дълг Заеми, използвани за 
финансиране на 
дълготрайни активи 
(да/не)Лихвена субсидия 
(да/не)

Заеми, използвани за 
финансиране на текущи 
активи (да/не)

Лихвена субсидия 
(да/не)

Рефинансиране през 
изминалата година

Or. es
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