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Изменение 106
Изабел Карваляйш, Клара Агилера

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Комисията предложи ОСП да 
бъде обвързана с постигането на 
резултати („модел за постигане на 
резултати“). Съгласно новата 
нормативна уредба Съюзът следва да 
определя основните политически 
параметри, като целите на ОСП и 
основните изисквания, а държавите 
членки да носят по-голяма отговорност 
и да се отчитат в по-голяма степен, 
що се отнася до начините, по които 
постигат целите и целевите стойности. 
Съответно държавите членки трябва да 
изготвят стратегически планове по 
ОСП, които да приложат след 
одобрението на Комисията.

(2) Комисията предложи ОСП да 
бъде обвързана с постигането на 
резултати („модел за постигане на 
резултати“). Съгласно новата 
нормативна уредба Съюзът следва да 
определя политическите параметри, 
като целите на ОСП и основните 
изисквания. Силната уредба на Съюза 
е от съществено значение, за да се 
гарантира, че ОСП ще остане обща 
политика, и за да се осигурят еднакви 
условия на конкуренция. Държавите 
членки също така ще носят по-голяма 
отговорност що се отнася до начините, 
по които постигат целите и целевите 
стойности. Съответно въз основа на 
предварителен анализ и оценка на 
потребностите държавите членки 
трябва да изготвят стратегически 
планове по ОСП, които да приложат 
след одобрението на Комисията.

Or. en

Изменение 107
Ирен Толре, Жереми Десерл

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) С оглед на следващата реформа 
на ОСП и като вземат предвид 
амбициите на новия Европейски зелен 
пакт, държавите членки следва да 
продължат да насърчават 
действащите агроекологични и 
свързани с климата мерки и всички 



PE648.383v01-00 4/147 AM\1199799BG.docx

BG

други инструменти, които могат да 
подпомогнат усилията на 
земеделските стопани за постигане 
на екологичен преход.

Or. en

Изменение 108
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Законодателната процедура не 
приключи навреме, за да се даде 
възможност на държавите членки и на 
Комисията да подготвят всички 
елементи, необходими за прилагането 
на новата нормативна уредба и на 
стратегическите планове по ОСП от 1 
януари 2021 г., както беше 
първоначално предложено от 
Комисията.

(3) Законодателната процедура не 
приключи навреме, за да се даде 
възможност на държавите членки и на 
Комисията да подготвят всички 
елементи, необходими за прилагането 
на новата нормативна уредба и на 
стратегическите планове по ОСП от 1 
януари 2021 г., както беше 
първоначално предложено от 
Комисията, което създаде голяма 
несигурност и възможни рискове за 
селскостопанския сектор и за 
отделните земеделски стопани.

Or. ro

Изменение 109
Петрос Кокалис

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Законодателната процедура не 
приключи навреме, за да се даде 
възможност на държавите членки и на 
Комисията да подготвят всички 
елементи, необходими за прилагането 
на новата нормативна уредба и на 

(3) Законодателната процедура не 
приключи навреме, за да се даде 
възможност на държавите членки и на 
Комисията да подготвят всички 
елементи, необходими за прилагането 
на новата нормативна уредба и на 
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стратегическите планове по ОСП от 1 
януари 2021 г., както беше 
първоначално предложено от 
Комисията.

стратегическите планове по ОСП от 1 
януари 2021 г., както беше 
първоначално предложено от 
Комисията. Това забавяне създава 
несигурност за земеделските 
стопани, селскостопанския сектор и 
другите бенефициери по ОСП.

Or. en

Изменение 110
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това, за да се гарантира, 
че земеделските стопани и други 
бенефициери могат да получават 
подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
през 2021 г., Съюзът следва да 
продължи да предоставя такова 
подпомагане за още една година 
съгласно условията на действащата 
нормативна уредба, обхващаща периода 
2014—2020 г. Действащата нормативна 
уредба е определена по-специално в 
регламенти (ЕС) № 1303/20137, (ЕС) 
№ 1305/20138, (ЕС) № 1306/20139, (ЕС) 
№ 1307/201310, (ЕС) № 1308/201311, (ЕС) 
№ 228/201312 и (ЕС) № 229/201313 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Освен това, за да се улесни преходът от 
съществуващите схеми за помощ към 
новата нормативна уредба, която 
обхваща започващия от 1 януари 2022 г. 
период, следва да се определят правила 
за регулиране на начина, по който 
подпомагането, предоставяно на 
многогодишна основа, ще бъде 
интегрирано в новата нормативна 

(4) Поради това, за да се гарантира, 
че земеделските стопани и други 
бенефициери могат да получават 
подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
през 2021 г., Съюзът следва да 
продължи да предоставя такова 
подпомагане за още две години 
съгласно условията на действащата 
нормативна уредба, обхващаща периода 
2014—2020 г. Държавите членки 
следва да гарантират 
непрекъснатото продължаване на 
това подпомагане по време на 
преходния период. Действащата 
нормативна уредба е определена по-
специално в регламенти (ЕС) 
№ 1303/20137, (ЕС) № 1305/20138, (ЕС) 
№ 1306/20139, (ЕС) № 1307/201310, (ЕС) 
№ 1308/201311, (ЕС) № 228/201312 и (ЕС) 
№ 229/201313 на Европейския парламент 
и на Съвета. Освен това, за да се улесни 
преходът от съществуващите схеми за 
помощ към новата нормативна уредба, 
която обхваща започващия от 1 януари 
2022 г. период, следва да се определят 
правила за регулиране на начина, по 
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уредба. който подпомагането, предоставяно на 
многогодишна основа, ще бъде 
интегрирано в новата нормативна 
уредба.

__________________ __________________
7 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

7 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

8 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487).

8 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487).

9 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 549).

9 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 549).

10 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 

10 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
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земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 608).

земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 608).

11 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 671).

11 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 671).

12 Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони 
на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 
20.3.2013 г., стр. 23).

12 Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони 
на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 
20.3.2013 г., стр. 23).

13 Регламент (ЕС) № 229/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на 
малките острови в Егейско море и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 
на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., 
стр. 41).

13 Регламент (ЕС) № 229/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на 
малките острови в Егейско море и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 
на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., 
стр. 41).

Or. pl

Обосновка

Настоящият регламент следва да улесни плащанията от националните 
администрации и разплащателните агенции към крайните бенефициери без забавяне 
по време на преходния период.

Изменение 111
Петрос Кокалис



PE648.383v01-00 8/147 AM\1199799BG.docx

BG

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това, за да се гарантира, 
че земеделските стопани и други 
бенефициери могат да получават 
подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
през 2021 г., Съюзът следва да 
продължи да предоставя такова 
подпомагане за още една година 
съгласно условията на действащата 
нормативна уредба, обхващаща периода 
2014—2020 г. Действащата нормативна 
уредба е определена по-специално в 
регламенти (ЕС) № 1303/20137, (ЕС) 
№ 1305/20138, (ЕС) № 1306/20139, (ЕС) 
№ 1307/201310, (ЕС) № 1308/201311, (ЕС) 
№ 228/201312 и (ЕС) № 229/201313 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Освен това, за да се улесни преходът от 
съществуващите схеми за помощ към 
новата нормативна уредба, която 
обхваща започващия от 1 януари 
2022 г. период, следва да се определят 
правила за регулиране на начина, по 
който подпомагането, предоставяно на 
многогодишна основа, ще бъде 
интегрирано в новата нормативна 
уредба.

(4) Поради това, за да се гарантира, 
че земеделските стопани и други 
бенефициери могат да получават 
подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
през 2021 г. и след това, Съюзът следва 
да продължи да предоставя такова 
подпомагане за преходния период 
съгласно условията на действащата 
нормативна уредба, обхващаща периода 
2014—2020 г. Действащата нормативна 
уредба е определена по-специално в 
регламенти (ЕС) № 1303/20137, (ЕС) 
№ 1305/20138, (ЕС) № 1306/20139, (ЕС) 
№ 1307/201310, (ЕС) № 1308/201311, (ЕС) 
№ 228/201312 и (ЕС) № 229/201313 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Освен това, за да се улесни преходът от 
съществуващите схеми за помощ към 
новата нормативна уредба, която 
обхваща годините след преходния 
период, следва да се определят правила 
за регулиране на начина, по който 
подпомагането, предоставяно на 
многогодишна основа, ще бъде 
интегрирано в новата нормативна 
уредба.

__________________ __________________
7 Регламент (ЕС) № 1303./2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 

7 Регламент (ЕС) № 1303./2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 



AM\1199799BG.docx 9/147 PE648.383v01-00

BG

Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

8 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487).

8 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487).

9 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 549).

9 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 549).

10 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 608).

10 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 608).

11 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 671).

11 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 671).

12 Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

12 Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони 
на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 
20.3.2013 г., стр. 23).

13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони 
на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 
20.3.2013 г., стр. 23).

13 Регламент (ЕС) № 229/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на 
малките острови в Егейско море и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 
на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., 
стр. 41).

13 Регламент (ЕС) № 229/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на 
малките острови в Егейско море и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 
на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., 
стр. 41).

Or. en

Изменение 112
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това, за да се гарантира, 
че земеделските стопани и други 
бенефициери могат да получават 
подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
през 2021 г., Съюзът следва да 
продължи да предоставя такова 
подпомагане за още една година 
съгласно условията на действащата 
нормативна уредба, обхващаща периода 
2014—2020 г. Действащата нормативна 
уредба е определена по-специално в 
регламенти (ЕС) № 1303/20137, (ЕС) 
№ 1305/20138, (ЕС) № 1306/20139, (ЕС) 
№ 1307/201310, (ЕС) № 1308/201311, (ЕС) 
№ 228/201312 и (ЕС) № 229/201313 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Освен това, за да се улесни преходът от 

(4) Поради това, за да се гарантира, 
че земеделските стопани и други 
бенефициери могат да получават 
подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
през 2021 г., Съюзът следва да 
продължи да предоставя такова 
подпомагане за още две години 
съгласно условията на действащата 
нормативна уредба, обхващаща периода 
2014—2020 г. Действащата нормативна 
уредба е определена по-специално в 
регламенти (ЕС) № 1303/20137, (ЕС) 
№ 1305/20138, (ЕС) № 1306/20139, (ЕС) 
№ 1307/201310, (ЕС) № 1308/201311, (ЕС) 
№ 228/201312 и (ЕС) № 229/201313 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Освен това, за да се улесни преходът от 
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съществуващите схеми за помощ към 
новата нормативна уредба, която 
обхваща започващия от 1 януари 2022 г. 
период, следва да се определят правила 
за регулиране на начина, по който 
подпомагането, предоставяно на 
многогодишна основа, ще бъде 
интегрирано в новата нормативна 
уредба.

съществуващите схеми за помощ към 
новата нормативна уредба, която 
обхваща започващия от 1 януари 2022 г. 
период, следва да се определят правила 
за регулиране на начина, по който 
подпомагането, предоставяно на 
многогодишна основа, ще бъде 
интегрирано в новата нормативна 
уредба.

__________________ __________________
7 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

7 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

8 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487).

8 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487).

9 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 

9 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
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стр. 549). стр. 549).
10 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за помощ 
в рамките на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 608).

10 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за помощ 
в рамките на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 608).

11 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 671).

11 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 671).

12 Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони 
на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 
20.3.2013 г., стр. 23).

12 Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони 
на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 
20.3.2013 г., стр. 23).

13 Регламент (ЕС) № 229/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на 
малките острови в Егейско море и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 
(ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).

13 Регламент (ЕС) № 229/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на 
малките острови в Егейско море и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 
(ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).

Or. it

Обосновка

Преходният период от две години осигурява стабилност и сигурност за земеделските 
стопани, като им позволява да се възползват от достатъчно време за адаптиране 
към новите правила, установени от бъдещото законодателство на ОСП. Тези правила 
трябва първо да бъдат възприети от националните администрации за подготовката 
на стратегическите планове, за да могат земеделските стопани да се подготвят за 
новата обща селскостопанска политика. За тази цел трябва да бъдат направени 
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всички адаптации към текста на регламента, необходими за удължаване на преходния 
период до 31 декември 2022 г.

Изменение 113
Алвару Амару

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) От съществено значение е 
настоящият регламент да се прилага 
на практика, за да се гарантира, че 
земеделските стопани няма да бъдат 
поставени в неизгодно положение по 
време на преходния период и 
следователно ще продължат да 
получават помощ по предвидим 
начин, без промяна в референтните 
условия, приложими през периода 
2014—2020 г.

Or. pt

Изменение 114
Петрос Кокалис

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Настоящият регламент следва 
да предостави на държавите членки 
достатъчно време да подготвят 
съответните си стратегически 
планове по ОСП, както и 
административните структури, 
необходими за успешното прилагане 
на новата правна рамка.

Or. en
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Изменение 115
Петрос Кокалис

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) По време на изготвянето на 
стратегическите планове на 
държавите членки по ОСП 
държавите членки и Комисията 
следва да проведат обстойни 
консултации със земеделските 
стопани, другите бенефициери по 
ОСП и всички заинтересовани страни 
с цел постигане на успешно 
модернизиране и опростяване на ОСП 
и максимално увеличаване на техния 
принос към Европейския зелен пакт и 
стратегията „От стопанството до 
трапезата“. Подготвителната 
работа по разработването на 
стратегическите планове на 
държавите членки по ОСП следва да 
се извърши без забавяне, за да се 
гарантира плавен преход за 
земеделските стопани и другите 
бенефициери по ОСП към новия 
програмен период. 

Or. en

Изменение 116
Алвару Амару

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Настоящият регламент следва 
да даде на държавите членки 
достатъчно време да подготвят 
съответните си национални 
стратегически планове, както и 
административните структури, 
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необходими за успешното прилагане 
на новата правна рамка. Това не 
следва да възпира държавите членки 
да представят своевременно 
съответните си национални 
стратегически планове. Освен това 
всички национални стратегически 
планове следва да влязат в сила след 
преходния период и едновременно. 
Различните държави не следва при 
никакви обстоятелства да прилагат 
различни правила.

Or. pt

Изменение 117
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува 
опасност от изчерпване на 
средствата и неспособност за поемане 
на нови правни задължения съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони по време на преходния 
период, държавите членки, при които 
съществува необходимост от средства 
за поемане на нови правни задължения 
за всички или за някои мерки и 
свързаните с тях разходи съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 
края на преходния период и да 
финансират тези удължени програми 
със съответните бюджетни средства за 
съответния период. Държавите 
членки, при които е необходимо да 
прехвърлят частта от 
разпределените бюджетни средства 
по линия на ЕЗФРСР за преходния 
период за поемане на нови правни 
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задължения само за някои мерки, 
следва да могат да прехвърлят 
частта от разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за преходния период, която 
не е била използвана за удължаване на 
техните програми за развитие на 
селските райони, към разпределените 
финансови средства за оставащите 
години от програмния период в 
съответствие с Регламент (ЕС) …/… 
на Съвета [Регламент за определяне 
на многогодишната финансова рамка 
за годините 2021—2027 г.]. В 
съответствие с необходимостта от 
прехвърляне на всички разпределени 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за преходния период, целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

Or. en

Обосновка

Считаме, че е необходимо да се гарантира гъвкаво удължаване на ПРСР. През 2021 г. 
(в годината на удължаване на ПРСР) трябва да има възможност за мобилизиране на 
средства от новия финансов период (ЕЗФРСР), като се вземе предвид реалната 
необходимост от средства в отделните интервенции по линия на ПРСР. 
Предложеният подход „всичко или нищо“ за прехвърляне на средства на ЕК (между 
периодите) не позволява това. Подобна възможност би могла да се основава на 
съществуващата практика – преход от периода 2007 – 2013 г. към 2014 – 2020 г., 
както е предвидено в член 1 от Регламент (ЕС) № 1310/2013 на ЕП и на Съвета 
(17 декември 2013 г.).

Изменение 118
Клара Агилера, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Марк Тарабела, Иво Христов, 
Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 



AM\1199799BG.docx 17/147 PE648.383v01-00

BG

селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

селските райони през 2021 г. и, когато е 
приложимо, през 2022 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни, като се 
изисква поне същото общо равнище 
на разходи по ЕЗФРСР за мерките по 
член 59, параграф 6 от посочения 
регламент.

Or. en

Обосновка

Това изменение се внася, за да се поясни, че равнището на амбиция в областта на 
околната среда и климата следва да се измерва съгласно член 59, параграф 6 от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 – т.е. минимум 30% от разходите по ЕЗФРСР.

Изменение 119
Симоне Шмидбауер

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г. или, 
когато е приложимо, през 2022 г., 
държавите членки, при които 
съществува опасност от изчерпване на 
средствата и неспособност за поемане 
на нови правни задължения съгласно 
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възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите 
в областта на околната среда и климата 
на удължените програми следва като 
цяло да са не по-малко амбициозни.

Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР по 
време на преходния период, и да 
финансират тези удължени програми с 
бюджетните средства, заделени за 
съответните години. Целите в областта 
на околната среда и климата на 
удължените програми следва да 
запазят поне същия процент на 
разходи по ЕЗФРСР.

Or. en

Обосновка

Въпреки че предложението на Комисията относно МФР води до намаляване на 
финансирането за развитие на селските райони, според настоящия текст за този 
преходен регламент общото равнище на разходите по ЕЗФРСР за целите в областта 
на околната среда и климата трябва да се запази. Необходимо е да се поясни, че 
общото равнище на амбиция в областта на околната среда и климата трябва да бъде 
процентен дял от поетите задължения за ЕЗФРСР за текущия програмен период, а не 
определена числена стойност. В противен случай ще се наложи мерките за развитие 
на селските райони да бъдат напълно преизчислени и препрограмирани за преходния 
период.

Изменение 120
Петрос Кокалис

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони по време на преходния 
период, държавите членки, при които 
съществува опасност от изчерпване на 
средствата и неспособност за поемане 
на нови правни задължения съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
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райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, по 
време на преходния период и да 
финансират тези удължени програми 
със съответните бюджетни средства, 
заделени за съответните години. 
Целите в областта на околната среда и 
климата на удължените програми следва 
като цяло да са не по-малко 
амбициозни.

Or. en

Изменение 121
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г. и 2022 г., 
държавите членки, при които 
съществува опасност от изчерпване на 
средствата и неспособност за поемане 
на нови правни задължения съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, през 
целия преходен период и да финансират 
тези удължени програми със 
съответните бюджетни средства за 
съответните години. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

Or. pl
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Обосновка

Това изменение има за цел да се предостави възможност за удължаване на 
прилагането на преходния регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не 
бъде приета навреме.

Изменение 122
Жереми Десерл, Улрике Мюлер

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва да 
запазят поне процента на разходи по 
ЕЗФРСР.

Or. en

Обосновка

Предложението на ЕК относно МФР съдържа намаление на бюджета за развитие на 
селските райони, а според текущия вариант на преходния регламент удължената 
програма за РСР следва да има за цел да запази поне същото общо равнище на разходи 
за мерките в областта на околната среда и климата. Необходимо е да се поясни, че 
„равнище като цяло“ означава текущия дял на разходите по ЕЗФРСР, използвани за 
целите в областта на околната среда и климата, а не общия размер на средствата, 
предназначени за околната среда и климата. В противен случай ще се наложи 
държавите членки изцяло да преизчислят, препрограмират и преразпределят 
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програмата си за РСР.

Изменение 123
Алвару Амару

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 
31 декември 2021 г. и да финансират 
тези удължени програми със 
съответните бюджетни средства за 
2021 г. Целите в областта на околната 
среда и климата на удължените 
програми следва като цяло да са не по-
малко амбициозни.

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 
31 декември 2021 г. и да финансират 
тези удължени програми със 
съответните бюджетни средства за 
2021 г. Целите в областта на околната 
среда и климата на удължените 
програми следва да запазят поне 
същия процент на разходи по 
ЕЗФРСР.

Or. pt

Изменение 124
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
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членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 
31 декември 2021 г. и да финансират 
тези удължени програми със 
съответните бюджетни средства за 
2021 г. Целите в областта на околната 
среда и климата на удължените 
програми следва като цяло да са не по-
малко амбициозни.

членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 
31 декември 2021 г. и да финансират 
тези удължени програми със 
съответните бюджетни средства за 
2021 г. Целите в областта на околната 
среда и климата на удължените 
програми следва да запазят поне 
същия процент на разходи по 
ЕЗФРСР.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се поясни значението на израза „не по-малко амбициозни“.

Изменение 125
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г. и 2022 г., 
държавите членки, при които 
съществува опасност от изчерпване на 
средствата и неспособност за поемане 
на нови правни задължения съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
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удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

Or. en

Изменение 126
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува опасност 
от изчерпване на средствата и 
неспособност за поемане на нови 
правни задължения съгласно Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, следва да имат 
възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., 2022 г. и 
2023 г., държавите членки, при които 
съществува опасност от изчерпване на 
средствата и неспособност за поемане 
на нови правни задължения съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 31 
декември 2021 г. и да финансират тези 
удължени програми със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

Or. en

Изменение 127
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони. Тези държави членки следва да 
могат да прехвърлят разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за 2021 г. или частта от тези 
средства, заделена за регионалните 
програми за развитие на селските 
райони, които не са били удължени, 
към разпределените финансови средства 
за периода 2022—2025 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС).../... на Съвета 
[Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.]14.

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, или при необходимост да 
допълват останалите средства с 
част от средствата, разпределени за 
годините на преходния период. Тези 
държави членки следва да могат да 
прехвърлят разпределените бюджетни 
средства по линия на ЕЗФРСР за 
годините на преходния период или 
частта от тези средства, която не е била 
използвана за удължаване на техните 
програми за развитие на селските 
райони, към разпределените финансови 
средства за оставащите години от 
програмния период в съответствие с 
Регламент (ЕС).../... на Съвета 
[Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.]14.

__________________ __________________
14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … . 14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … .

Or. en

Изменение 128
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
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предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони. Тези държави членки следва да 
могат да прехвърлят разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за 2021 г. или частта от тези 
средства, заделена за регионалните 
програми за развитие на селските 
райони, които не са били удължени, към 
разпределените финансови средства за 
периода 2022—2025 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС).../... на Съвета 
[Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.]14.

предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони. Тези държави членки следва да 
могат да прехвърлят разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за 2021 г. или 2022 г., или 
частта от тези средства, заделена за 
регионалните програми за развитие на 
селските райони, които не са били 
удължени, към разпределените 
финансови средства за периода 2022—
2025 г. или, когато е приложимо, за 
периода 2023—2025 г., в съответствие с 
Регламент (ЕС).../... на Съвета 
[Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.]14.

__________________ __________________
14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … . 14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … .

Or. pl

Обосновка

Това изменение има за цел да се предостави възможност за удължаване на 
прилагането на преходния регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не 
бъде приета навреме.

Изменение 129
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
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своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони. Тези държави членки следва да 
могат да прехвърлят разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за 2021 г. или частта от тези 
средства, заделена за регионалните 
програми за развитие на селските 
райони, които не са били удължени, към 
разпределените финансови средства за 
периода 2022—2025 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС).../... на Съвета 
[Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.]14.

своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони. Тези държави членки следва да 
могат да прехвърлят разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за 2021 г. и 2022 г. или частта 
от тези средства, заделена за 
регионалните програми за развитие на 
селските райони, които не са били 
удължени, към разпределените 
финансови средства за периода 2023—
2025 г. в съответствие с Регламент 
(ЕС).../... на Съвета [Регламент за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—
2027 г.]14.

__________________ __________________
14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … . 14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … .

Or. en

Изменение 130
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони. Тези държави членки следва да 
могат да прехвърлят разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за 2021 г. или частта от тези 
средства, заделена за регионалните 
програми за развитие на селските 
райони, които не са били удължени, към 

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони. Тези държави членки следва да 
могат да прехвърлят разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. или 
частта от тези средства, заделена за 
регионалните програми за развитие на 
селските райони, които не са били 
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разпределените финансови средства за 
периода 2022—2025 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС).../... на Съвета 
[Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.]14.

удължени, към разпределените 
финансови средства за периода 2024—
2025 г. в съответствие с Регламент 
(ЕС).../... на Съвета [Регламент за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—
2027 г.]14.

__________________ __________________
14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … . 14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … .

Or. en

Изменение 131
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се даде възможност на 
Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони — кои от тези 
програми са решили да удължат, както и 
да посочат съответния размер на 
бюджетните средства за 2021 г., който 
не се прехвърля към следващите години.

(7) С цел да се даде възможност на 
Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони — кои от тези 
програми са решили да удължат и дали 
възнамеряват да ги финансират 
отчасти с оставащите средства за 
предишното разпределение на 
бюджета, както и да посочат 
съответния размер на бюджетните 
средства за годините на преходния 
период, който не се прехвърля към 
следващите години.

Or. en



PE648.383v01-00 28/147 AM\1199799BG.docx

BG

Изменение 132
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се даде възможност на 
Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони – кои от тези програми 
са решили да удължат, както и да 
посочат съответния размер на 
бюджетните средства за 2021 г., който 
не се прехвърля към следващите години.

(7) С цел да се даде възможност на 
Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони — кои от тези 
програми са решили да удължат, както и 
да посочат съответния размер на 
бюджетните средства за годините по 
време на преходния период, който не се 
прехвърля към следващите години.

Or. pl

Обосновка

Това изменение има за цел да се предостави възможност за удължаване на 
прилагането на преходния регламент до две години, в случай че реформата на ОСП не 
бъде приета навреме.

Изменение 133
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се даде възможност на (7) С цел да се даде възможност на 
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Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони — кои от тези 
програми са решили да удължат, както и 
да посочат съответния размер на 
бюджетните средства за 2021 г., който 
не се прехвърля към следващите години.

Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони — кои от тези 
програми са решили да удължат, както и 
да посочат съответния размер на 
бюджетните средства за 2021 г., 2022 г. 
и 2023 г., който не се прехвърля към 
следващите години.

Or. en

Изменение 134
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се даде възможност на 
Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони — кои от тези 
програми са решили да удължат, както и 
да посочат съответния размер на 
бюджетните средства за 2021 г., който 

(7) С цел да се даде възможност на 
Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони — кои от тези 
програми са решили да удължат, както и 
да посочат съответния размер на 
бюджетните средства за 2021 г. и за 
2022 г., който не се прехвърля към 
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не се прехвърля към следващите години. следващите години.

Or. en

Изменение 135
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Държавите членки, които 
решат да удължат до 31 декември 
2022 г. своите програми за развитие 
на селските райони или някои 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, 
както е предвидено в член 1, параграф 
1 от настоящия регламент, следва да 
имат възможност да компенсират 
всяко намаление на общите 
разпределени им в рамките на 
ЕЗФРСР средства за следващия 
период на МФР със съответно 
увеличение на националното 
съфинансиране от тяхна страна. На 
държавите членки следва също така 
да бъде позволено при необходимост 
да адаптират своите мерки за 
опазване на околната среда, 
предприети съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013.

Or. pl

Изменение 136
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се (8) В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се 
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установяват общоприложимите правила 
за ЕЗФРСР и някои други фондове, 
които функционират в съответствие с 
обща рамка. Този регламент следва да 
продължи да се прилага за програмите, 
подпомагани от ЕЗФРСР за програмния 
период 2014—2020 г., както и за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат този период до 31 декември 
2021 г. За тези държави членки 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да 
продължи да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпуснато от ЕЗФРСР за програмната 
2021 година.

установяват общоприложимите правила 
за ЕЗФРСР и някои други фондове, 
които функционират в съответствие с 
обща рамка. Този регламент следва да 
продължи да се прилага за програмите, 
подпомагани от ЕЗФРСР за програмния 
период 2014—2020 г., както и за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат този период до 31 декември 
2022 г. За тези държави членки 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да 
продължи да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпуснато от ЕЗФРСР за програмната 
2022 година.

Or. pl

Изменение 137
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се 
установяват общоприложимите правила 
за ЕЗФРСР и някои други фондове, 
които функционират в съответствие с 
обща рамка. Този регламент следва да 
продължи да се прилага за програмите, 
подпомагани от ЕЗФРСР за програмния 
период 2014—2020 г., както и за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат този период до 31 декември 
2021 г. За тези държави членки 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 

(8) В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се 
установяват общоприложимите правила 
за ЕЗФРСР и някои други фондове, 
които функционират в съответствие с 
обща рамка. Този регламент следва да 
продължи да се прилага за програмите, 
подпомагани от ЕЗФРСР за програмния 
период 2014—2020 г., както и за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат този период до 31 декември 
2022 г. За тези държави членки 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
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Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да 
продължи да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпуснато от ЕЗФРСР за програмната 
2021 година.

Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да 
продължи да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпуснато от ЕЗФРСР за програмната 
2021 година.

Or. en

Изменение 138
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се 
установяват общоприложимите правила 
за ЕЗФРСР и някои други фондове, 
които функционират в съответствие с 
обща рамка. Този регламент следва да 
продължи да се прилага за програмите, 
подпомагани от ЕЗФРСР за програмния 
период 2014—2020 г., както и за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат този период до 31 декември 
2021 г. За тези държави членки 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да 
продължи да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпуснато от ЕЗФРСР за програмната 
2021 година.

(8) В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се 
установяват общоприложимите правила 
за ЕЗФРСР и някои други фондове, 
които функционират в съответствие с 
обща рамка. Този регламент следва да 
продължи да се прилага за програмите, 
подпомагани от ЕЗФРСР за програмния 
период 2014—2020 г., както и за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат този период до 31 декември 
2023 г. За тези държави членки 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да 
продължи да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпуснато от ЕЗФРСР за програмната 
2021 година.

Or. en

Изменение 139
Иван Давид
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
в Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията16 се предвижда, че за 
разходите по някои дългосрочни 
задължения, поети в съответствие с 
определени регламенти, съгласно които 
е предоставено подпомагане за 
развитието на селските райони преди 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
продължат да се извършват плащания от 
ЕЗФРСР за програмния период 2014—
2020 г. при определени условия. Тези 
разходи следва също така да продължат 
да бъдат допустими и през 
програмната 2021 г. за срока на 
съответното им правно задължение и 
при същите условия. От съображения за 
правна яснота и сигурност следва също 
така да се поясни, че по отношение на 
правните задължения, поети по мерки, 
съответстващи на мерките по Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, за които се прилага 
интегрираната система за 
администриране и контрол, следва да се 
прилага същата интегрирана система за 
администриране и контрол, а 
плащанията, свързани с тези правни 
задължения, трябва да бъдат извършени 
в периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

(10) В Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
в Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията16 се предвижда, че за 
разходите по някои дългосрочни 
задължения, поети в съответствие с 
определени регламенти, съгласно които 
е предоставено подпомагане за 
развитието на селските райони преди 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
продължат да се извършват плащания от 
ЕЗФРСР за програмния период 2014—
2020 г. при определени условия. Тези 
разходи следва също така да продължат 
да бъдат допустими и през 
програмните 2021 г. и 2022 г. за срока 
на съответното им правно задължение и 
при същите условия. От съображения за 
правна яснота и сигурност следва също 
така да се поясни, че по отношение на 
правните задължения, поети по мерки, 
съответстващи на мерките по Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, за които се прилага 
интегрираната система за 
администриране и контрол, следва да се 
прилага същата интегрирана система за 
администриране и контрол, а 
плащанията, свързани с тези правни 
задължения, трябва да бъдат извършени 
в периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

__________________ __________________
15 Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне 
на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
1305/2013 на Европейския парламент и 

15 Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне 
на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
1305/2013 на Европейския парламент и 
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на Съвета по отношение на ресурсите и 
тяхното разпределение за 2014 г. и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета и регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с прилагането им 
през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 865).

на Съвета по отношение на ресурсите и 
тяхното разпределение за 2014 г. и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета и регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с прилагането им 
през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 865).

16 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за 
въвеждане на преходни разпоредби (ОВ 
L 227, 31.7.2014 г., стр. 1).

16 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за 
въвеждане на преходни разпоредби (ОВ 
L 227, 31.7.2014 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 140
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
в Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията16 се предвижда, че за 
разходите по някои дългосрочни 
задължения, поети в съответствие с 
определени регламенти, съгласно които 
е предоставено подпомагане за 
развитието на селските райони преди 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
продължат да се извършват плащания от 
ЕЗФРСР за програмния период 2014—
2020 г. при определени условия. Тези 
разходи следва също така да продължат 
да бъдат допустими и през 

(10) В Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
в Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията16 се предвижда, че за 
разходите по някои дългосрочни 
задължения, поети в съответствие с 
определени регламенти, съгласно които 
е предоставено подпомагане за 
развитието на селските райони преди 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
продължат да се извършват плащания от 
ЕЗФРСР за програмния период 2014—
2020 г. при определени условия. Тези 
разходи следва също така да продължат 
да бъдат допустими и през 
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програмната 2021 г. за срока на 
съответното им правно задължение и 
при същите условия. От съображения за 
правна яснота и сигурност следва също 
така да се поясни, че по отношение на 
правните задължения, поети по мерки, 
съответстващи на мерките по Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, за които се прилага 
интегрираната система за 
администриране и контрол, следва да се 
прилага същата интегрирана система за 
администриране и контрол, а 
плащанията, свързани с тези правни 
задължения, трябва да бъдат извършени 
в периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

програмните 2021 г. и 2022 г. за срока 
на съответното им правно задължение и 
при същите условия. От съображения за 
правна яснота и сигурност следва също 
така да се поясни, че по отношение на 
правните задължения, поети по мерки, 
съответстващи на мерките по Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, за които се прилага 
интегрираната система за 
администриране и контрол, следва да се 
прилага същата интегрирана система за 
администриране и контрол, а 
плащанията, свързани с тези правни 
задължения, трябва да бъдат извършени 
в периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

__________________ __________________
15 Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне 
на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на ресурсите 
и тяхното разпределение за 2014 г. и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета и регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с прилагането им 
през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 865).

15 Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне 
на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на ресурсите 
и тяхното разпределение за 2014 г. и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета и регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с прилагането им 
през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 865).

16 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за 
въвеждане на преходни разпоредби (ОВ 
L 227, 31.7.2014 г., стр. 1).

16 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за 
въвеждане на преходни разпоредби (ОВ 
L 227, 31.7.2014 г., стр. 1).
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Or. pl

Изменение 141
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
в Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията16 се предвижда, че за 
разходите по някои дългосрочни 
задължения, поети в съответствие с 
определени регламенти, съгласно които 
е предоставено подпомагане за 
развитието на селските райони преди 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
продължат да се извършват плащания от 
ЕЗФРСР за програмния период 2014—
2020 г. при определени условия. Тези 
разходи следва също така да продължат 
да бъдат допустими и през 
програмната 2021 г. за срока на 
съответното им правно задължение и 
при същите условия. От съображения за 
правна яснота и сигурност следва също 
така да се поясни, че по отношение на 
правните задължения, поети по мерки, 
съответстващи на мерките по Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, за които се прилага 
интегрираната система за 
администриране и контрол, следва да се 
прилага същата интегрирана система за 
администриране и контрол, а 
плащанията, свързани с тези правни 
задължения, трябва да бъдат извършени 
в периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

(10) В Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
в Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията16 се предвижда, че за 
разходите по някои дългосрочни 
задължения, поети в съответствие с 
определени регламенти, съгласно които 
е предоставено подпомагане за 
развитието на селските райони преди 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
продължат да се извършват плащания от 
ЕЗФРСР за програмния период 2014—
2020 г. при определени условия. Тези 
разходи следва също така да продължат 
да бъдат допустими и през 
програмните 2021 г., 2022 г. и 2023 г. 
за срока на съответното им правно 
задължение и при същите условия. От 
съображения за правна яснота и 
сигурност следва също така да се 
поясни, че по отношение на правните 
задължения, поети по мерки, 
съответстващи на мерките по Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, за които се прилага 
интегрираната система за 
администриране и контрол, следва да се 
прилага същата интегрирана система за 
администриране и контрол, а 
плащанията, свързани с тези правни 
задължения, трябва да бъдат извършени 
в периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

__________________ __________________
15 Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне 

15 Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне 
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на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
1305/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на ресурсите и 
тяхното разпределение за 2014 г. и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета и регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с прилагането им 
през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 865).

на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
1305/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на ресурсите и 
тяхното разпределение за 2014 г. и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета и регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с прилагането им 
през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 865).

16 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за 
въвеждане на преходни разпоредби (ОВ 
L 227, 31.7.2014 г., стр. 1).

16 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за 
въвеждане на преходни разпоредби (ОВ 
L 227, 31.7.2014 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 142
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед на факта, че 
стратегическите планове по ОСП, които 
следва да бъдат изготвени от държавите 
членки в съответствие с новата 
нормативна уредба, ще се прилагат от 1 
януари 2022 г., следва да се определят 
преходни правила за регулиране на 
прехода от съществуващите схеми за 

(14) С оглед на факта, че 
стратегическите планове по ОСП, които 
следва да бъдат изготвени от държавите 
членки в съответствие с новата 
нормативна уредба, ще се прилагат от 1 
януари 2023 г., следва да се определят 
преходни правила за регулиране на 
прехода от съществуващите схеми за 
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помощ към новата нормативна уредба, 
по-специално Регламент (ЕС).../... на 
Европейския парламент и на Съвета18 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП].

помощ към новата нормативна уредба, 
по-специално Регламент (ЕС).../... на 
Европейския парламент и на Съвета18 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП].

__________________ __________________
18 Регламент (ЕС) .../... на Европейския 
парламент и на Съвета от […] […] г. 
(OВ L …, …, стр. …).

18 Регламент (ЕС) .../... на Европейския 
парламент и на Съвета от […] […] г. 
(OВ L …, …, стр. …).

Or. en

Изменение 143
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед на факта, че 
стратегическите планове по ОСП, които 
следва да бъдат изготвени от държавите 
членки в съответствие с новата 
нормативна уредба, ще се прилагат от 1 
януари 2022 г., следва да се определят 
преходни правила за регулиране на 
прехода от съществуващите схеми за 
помощ към новата нормативна уредба, 
по-специално Регламент (ЕС).../... на 
Европейския парламент и на Съвета18 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП].

(14) С оглед на факта, че 
стратегическите планове по ОСП, които 
следва да бъдат изготвени от държавите 
членки в съответствие с новата 
нормативна уредба, ще се прилагат от 1 
януари 2024 г., следва да се определят 
преходни правила за регулиране на 
прехода от съществуващите схеми за 
помощ към новата нормативна уредба, 
по-специално Регламент (ЕС).../... на 
Европейския парламент и на Съвета18 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП].

__________________ __________________
18 Регламент (ЕС) .../... на Европейския 
парламент и на Съвета от […] […] г. 
(OВ L …, …, стр. …).

18 Регламент (ЕС) .../... на Европейския 
парламент и на Съвета от […] […] г. 
(OВ L …, …, стр. …).

Or. en

Изменение 144
Жереми Десерл
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Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Преходните правила, 
предвидени в настоящия регламент, 
имат за задача да позволят 
удължаването на срока на мерките, 
които са в сила понастоящем. По 
време на преходния период и с цел да 
посрещнат по най-добър начин 
осигуряването на бъдещата обновена 
правна рамка за ОСП, в своята работа 
и в своите консултации относно 
визията за бъдещите национални 
стратегически планове държавите 
членки следва да превърнат в свой 
приоритет обмислянето на новите 
предвидени инструменти и особено на 
възможността за разработване на 
оперативни програми в нови сектори.

Or. fr

Изменение 145
Ирен Толре, Жереми Десерл

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С Регламент (ЕС) № 1308/2013 се 
определят правила за общата 
организация на селскостопанските 
пазари и се включват някои схеми за 
помощ в членове 29–60. Тези схеми за 
помощ следва да бъдат включени в 
бъдещите стратегически планове на 
държавите членки по ОСП като 
секторни интервенции, посочени в 
член 39, букви а) – д) от Регламент 
(ЕС).../... [Регламента за стратегическите 
планове по ОСП]. За да се гарантира 
последователност, приемственост и 
плавен преход между тези схеми за 

(16) С Регламент (ЕС) № 1308/2013 се 
определят правила за общата 
организация на селскостопанските 
пазари и се включват някои схеми за 
помощ в членове 29–60. Тези схеми за 
помощ следва да бъдат включени в 
бъдещите стратегически планове на 
държавите членки по ОСП като 
секторни интервенции, посочени в 
член 39, букви а) – д) от Регламент 
(ЕС).../... [Регламента за стратегическите 
планове по ОСП]. За да се гарантира 
последователност, приемственост и 
плавен преход между тези схеми за 
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помощ по Регламент (ЕС) № 1308/2013 
и секторните видове интервенции по 
Регламент (ЕС).../... [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП], 
следва да се определят правила относно 
продължителността на всяка от тези 
схеми за помощ, като се вземе предвид 
датата, от която бъдещите 
стратегически планове на държавите 
членки по ОСП ще имат правно 
действие.

помощ по Регламент (ЕС) № 1308/2013 
и секторните видове интервенции по 
Регламент (ЕС).../... [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП], 
следва да се определят правила относно 
продължителността на всяка от тези 
схеми за помощ.

Or. fr

Обосновка

Следва да се позволи запазването на съществуващите секторни програми до 
предварително определената дата за приключване, за да се гарантира правна 
сигурност за производителите.

Изменение 146
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Земеделските стопани са 
изправени във все по-голяма степен 
пред рискове от нестабилност на 
доходите, отчасти поради 
експозицията към рисковете на 
пазара, отчасти поради екстремни 
метеорологични събития и чести 
санитарни и фитосанитарни кризи, 
засягащи добитъка и 
агрономическите активи на Съюза. С 
цел смекчаване на последиците от 
нестабилността на доходите чрез 
насърчаване на земеделските стопани 
да правят икономии през добрите 
години, за да могат да се справят през 
лошите години, националните 
данъчни мерки, при които данъчната 
основа, която се прилага по 
отношение на земеделските стопани, 
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се изчислява на базата на 
многогодишен период, следва да бъдат 
изключени от прилагането на 
правилата за държавната помощ.

Or. fr

Изменение 147
Изабел Карваляйш, Клара Агилера

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми.

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми. Признатите 
организации на производителите в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва също така да имат 
възможност да запазят 
оперативната програма до нейното 
приключване.

Or. en

Изменение 148
Ирен Толре, Жереми Десерл

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Във връзка със схемата за помощ (17) Във връзка със схемата за помощ 
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в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми.

в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми на доброволен 
принцип.

Or. fr

Обосновка

Следва държавите членки да могат да предлагат на признатите организации на 
производители една оперативна програма, чийто срок на действие изтича след 31 
декември 2021 г., да може да бъде запазена до приключването ѝ, както е било по време 
на предишния преходен период.

Изменение 149
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми.

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. и 
2022 г. По отношение на схемите за 
помощ в сектора на плодовете и 
зеленчуците следва да бъдат определени 
правила относно изменението или 
замяната на оперативните програми.

Or. pl
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Изменение 150
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми.

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2022 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми.

Or. en

Изменение 151
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми.

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2023 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми.

Or. en
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Изменение 152
Ирен Толре, Жереми Десерл

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се осигури приемственост 
по отношение на схемите за помощ в 
лозаро-винарския сектор и в сектора на 
пчеларството, трябва да се определят 
правила, които да позволяват тези схеми 
за помощ да продължат да се прилагат 
до края на съответните програмни 
периоди. Поради това за този период 
някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 следва да продължат да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. и до 
края на срока на тези схеми за помощ 
по отношение на извършените 
разходи и плащанията за операции, 
осъществявани съгласно Регламент 
(ЕС) № 1038/2013.

(18) За да се осигури приемственост 
по отношение на схемите за помощ в 
лозаро-винарския сектор и в сектора на 
пчеларството, трябва да се определят 
правила, които да позволяват тези схеми 
за помощ да продължат да се прилагат 
до края на съответните програмни 
периоди. Освен това задълженията, 
поети преди 16 октомври 2023 г., 
следва да могат да продължат да бъдат 
изплащани след тази дата.

Or. fr

Обосновка

Настоящата разпоредба би създала положение на голяма правна несигурност за 
бенефициерите и разплащателните агенции, тъй като предвижда операциите, 
започнати по време на текущия програмен период, да бъдат изплащани съгласно 
правилата на бъдещата ОСП.

Изменение 153
Изабел Карваляйш, Клара Агилера

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се осигури приемственост 
по отношение на схемите за помощ в 
лозаро-винарския сектор и в сектора на 
пчеларството, трябва да се определят 
правила, които да позволяват тези схеми 

(18) За да се осигури приемственост 
по отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
лозаро-винарския сектор и в сектора на 
пчеларството, трябва да се определят 
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за помощ да продължат да се прилагат 
до края на съответните програмни 
периоди. Поради това за този период 
някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 следва да продължат да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. и до 
края на срока на тези схеми за помощ по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

правила, които да позволяват тези схеми 
за помощ да продължат да се прилагат 
до края на съответните програмни 
периоди. Поради това за този период 
някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 следва да продължат да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. и до 
края на срока на тези схеми за помощ и 
на оперативните програми по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Or. en

Изменение 154
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се осигури приемственост 
по отношение на схемите за помощ в 
лозаро-винарския сектор и в сектора на 
пчеларството, трябва да се определят 
правила, които да позволяват тези схеми 
за помощ да продължат да се прилагат 
до края на съответните програмни 
периоди. Поради това за този период 
някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 следва да продължат да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. и до 
края на срока на тези схеми за помощ по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(18) За да се осигури приемственост 
по отношение на схемите за помощ в 
лозаро-винарския сектор, в сектора на 
пчеларството и в сектора на плодовете 
и зеленчуците, трябва да се определят 
правила, които да позволяват тези схеми 
за помощ да продължат да се прилагат 
до края на съответните програмни 
периоди. Поради това за този период 
някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 следва да продължат да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. и до 
края на срока на тези схеми за помощ по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Or. ro

Изменение 155
Ирен Толре
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се ограничи пренасянето 
на значителен обем поети 
задължения от текущия програмен 
период за развитие на селските 
райони към стратегическите планове 
по ОСП, продължителността на 
новите многогодишни задължения в 
областта на агроекологията и 
климата, биологичното земеделие и 
опазването на околната среда в 
горите следва да бъде ограничена до 
най-много 3 години. Удължаването на 
съществуващите задължения следва 
да бъде ограничено до една година.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Намаляването на продължителността на мерките за агроекология и климат 
допринася за намаляване на амбициите на този механизъм по отношение на околната 
среда. Освен това тези мерки често се основават на прогресивна промяна на 
земеделските практики (например постепенното намаляване на пестицидите), които 
не са адаптирани за продължителност под 5 години.

Изменение 156
Алвару Амару

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се ограничи пренасянето 
на значителен обем поети 
задължения от текущия програмен 
период за развитие на селските 
райони към стратегическите планове 
по ОСП, продължителността на новите 
многогодишни задължения в областта 
на агроекологията и климата, 
биологичното земеделие и опазването 

(19) Продължителността на новите 
многогодишни задължения в областта 
на агроекологията и климата, 
биологичното земеделие и опазването 
на околната среда в горите следва да 
бъде ограничена до най-много пет до 
седем години. С влизането в сила на 
правилата, включени в Регламент 
(ЕС) .../... [Регламент за 
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на околната среда в горите следва да 
бъде ограничена до най-много 3 години. 
Удължаването на съществуващите 
задължения следва да бъде ограничено 
до една година.

стратегическите планове по ОСП], 
лицата, които се задължават да 
извършват операции по тези 
задължения, следва да адаптират 
практиките си в съответствие с 
новите правила.

Or. en

Изменение 157
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се ограничи пренасянето на 
значителен обем поети задължения от 
текущия програмен период за развитие 
на селските райони към стратегическите 
планове по ОСП, продължителността 
на новите многогодишни задължения в 
областта на агроекологията и климата, 
биологичното земеделие и опазването 
на околната среда в горите следва да 
бъде ограничена до най-много 3 
години. Удължаването на 
съществуващите задължения следва 
да бъде ограничено до една година.

(19) За да се ограничи пренасянето на 
значителен обем поети задължения от 
текущия програмен период за развитие 
на селските райони към стратегическите 
планове по ОСП, удължаването на 
съществуващите многогодишни 
задължения в областта на 
агроекологията и климата, 
биологичното земеделие и опазването 
на околната среда в горите следва да 
бъде ограничено по такъв начин, че да 
не надвишава пет години.

Or. en

Изменение 158
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 

заличава се
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съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмната 
2021 година, държавите членки, 
които решат да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони до 31 декември 2021 г. и които 
също така използват възможността 
за прехвърляне на средства от стълба 
за директни плащания към стълба за 
развитие на селските райони, следва 
да могат да прилагат минималния 
праг от 5 % за средствата, 
разпределени към воденото от 
общностите местно развитие, само 
по отношение на участието на 
ЕЗФРСР в развитието на селските 
райони, удължено до 31 декември 
2021 г. и изчислено преди да е 
извършено прехвърлянето на 
средствата от стълба за директните 
плащания.

Or. it

Обосновка

Предвид трудностите в прилагането на инициативата LEADER в някои държави през 
текущия програмен период 2014—2020 г. и в предишните програмни периоди, се 
счита, че държавите членки следва да разполагат с широка свобода на преценка по 
отношение на ресурсите, които да бъдат разпределени за воденото от общностите 
местно развитие.

Изменение 159
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 
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съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмната 
2021 година, държавите членки, които 
решат да удължат своите програми за 
развитие на селските райони до 31 
декември 2021 г. и които също така 
използват възможността за прехвърляне 
на средства от стълба за директни 
плащания към стълба за развитие на 
селските райони, следва да могат да 
прилагат минималния праг от 5% за 
средствата, разпределени към воденото 
от общностите местно развитие, само по 
отношение на участието на ЕЗФРСР в 
развитието на селските райони, 
удължено до 31 декември 2021 г. и 
изчислено преди да е извършено 
прехвърлянето на средствата от стълба 
за директните плащания.

съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмните 
2021, 2022 и 2023 години, държавите 
членки, които решат да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони до 31 декември 2023 г. и които 
също така използват възможността за 
прехвърляне на средства от стълба за 
директни плащания към стълба за 
развитие на селските райони, следва да 
могат да прилагат минималния праг от 
5% за средствата, разпределени към 
воденото от общностите местно 
развитие, само по отношение на 
участието на ЕЗФРСР в развитието на 
селските райони, удължено до 31 
декември 2023 г. и изчислено преди да е 
извършено прехвърлянето на средствата 
от стълба за директните плащания.

Or. en

Изменение 160
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 
съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмната 
2021 година, държавите членки, които 
решат да удължат своите програми за 
развитие на селските райони до 31 
декември 2021 г. и които също така 

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 
съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмните 
2021 и 2022 години, държавите членки, 
които решат да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони до 31 декември 2022 г. и които 
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използват възможността за прехвърляне 
на средства от стълба за директни 
плащания към стълба за развитие на 
селските райони, следва да могат да 
прилагат минималния праг от 5% за 
средствата, разпределени към воденото 
от общностите местно развитие, само по 
отношение на участието на ЕЗФРСР в 
развитието на селските райони, 
удължено до 31 декември 2021 г. и 
изчислено преди да е извършено 
прехвърлянето на средствата от стълба 
за директните плащания.

също така използват възможността за 
прехвърляне на средства от стълба за 
директни плащания към стълба за 
развитие на селските райони, следва да 
могат да прилагат минималния праг от 
5% за средствата, разпределени към 
воденото от общностите местно 
развитие, само по отношение на 
участието на ЕЗФРСР в развитието на 
селските райони, удължено до 31 
декември 2022 г. и изчислено преди да е 
извършено прехвърлянето на средствата 
от стълба за директните плащания.

Or. en

Изменение 161
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 
съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмната 
2021 година, държавите членки, които 
решат да удължат своите програми за 
развитие на селските райони до 
31 декември 2021 г. и които също така 
използват възможността за прехвърляне 
на средства от стълба за директни 
плащания към стълба за развитие на 
селските райони, следва да могат да 
прилагат минималния праг от 5% за 
средствата, разпределени към воденото 
от общностите местно развитие, само по 
отношение на участието на ЕЗФРСР в 
развитието на селските райони, 
удължено до 31 декември 2021 г. и 

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 
съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмните 
2021 и 2022 години, държавите членки, 
които решат да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони и които също така използват 
възможността за прехвърляне на 
средства от стълба за директни 
плащания към стълба за развитие на 
селските райони, следва да могат да 
прилагат минималния праг от 5% за 
средствата, разпределени към воденото 
от общностите местно развитие, само по 
отношение на участието на ЕЗФРСР в 
развитието на селските райони, 
удължено до 31 декември 2022 г. и 
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изчислено преди да е извършено 
прехвърлянето на средствата от стълба 
за директните плащания.

изчислено преди да е извършено 
прехвърлянето на средствата от стълба 
за директните плащания.

Or. pl

Изменение 162
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, 
резервът за кризи в селскостопанския 
сектор следва да бъде запазен за 
2021 г., а съответната сума от 
резерва за 2021 г. — включена.

заличава се

Or. it

Обосновка

Финансовият пакет за кризисния резерв трябва да бъде набавен от ресурси, получени 
от бюджета на ЕС извън ОСП чрез създаването на специално перо, което да се 
използва в случай на селскостопански кризи.

Изменение 163
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, 
резервът за кризи в селскостопанския 
сектор следва да бъде запазен за 
2021 г., а съответната сума от 
резерва за 2021 г. — включена.

заличава се

Or. it
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Обосновка

Финансовият пакет за кризисния резерв трябва да бъде набавен от ресурси, получени 
от бюджета на ЕС извън ОСП. За тази цел следва да бъде въведено ново разходно 
перо със създаването на постоянен и финансиран от общия бюджет на ЕС извън ОСП 
фонд, който да се използва в случай на селскостопански кризи.

Изменение 164
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, резервът 
за кризи в селскостопанския сектор 
следва да бъде запазен за 2021 г., а 
съответната сума от резерва за 2021 г. 
— включена.

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, резервът 
за кризи в селскостопанския сектор 
следва да бъде запазен за 2021 г., 2022 г. 
и 2023 г., а съответната сума от резерва 
за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. — включена.

Or. en

Изменение 165
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, резервът 
за кризи в селскостопанския сектор 
следва да бъде запазен за 2021 г., а 
съответната сума от резерва за 2021 г. 
— включена.

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, резервът 
за кризи в селскостопанския сектор 
следва да бъде запазен за 2021 г. и 
2022 г., а съответната сума от резерва за 
2021 г. и 2022 г. — включена.

Or. en

Изменение 166
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, резервът 
за кризи в селскостопанския сектор 
следва да бъде запазен за 2021 г., а 
съответната сума от резерва за 2021 г. – 
включена.

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, резервът 
за кризи в селскостопанския сектор 
следва да бъде запазен за 2021 г. и 
2022 г., а съответната сума от резерва за 
2021 г. и 2022 г. – включена.

Or. pl

Изменение 167
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) За да се спази принципът на 
приемственост, в настоящия 
регламент се настоява за запазване на 
бюджета през преходния период. По 
отношение на POSEI е целесъобразно 
финансовите средства да бъдат 
възстановени на настоящите им 
равнища, предвидени в 
Регламент (ЕС) № 228/2013.

Or. es

Обосновка

Парламентът не следва да подкрепя съкращения на бюджета за селското 
стопанство и следва да отстоява идеята за запазване на равнището на подкрепа за 
този бюджет.

Изменение 168
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел
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Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Що се отнася до разпоредбите за 
предварително финансиране от 
ЕЗФРСР, следва да се уточни, че 
удължаването от държавите членки на 
периода 2014 – 2020 г. до 31 декември 
2021 г. не следва да бъде предпоставка 
за допълнително предварително 
финансиране за съответните програми.

(22) Що се отнася до разпоредбите за 
предварително финансиране от 
ЕЗФРСР, следва да се уточни, че 
удължаването от държавите членки на 
периода 2014 – 2020 г. до 31 декември 
2022 г. не следва да бъде предпоставка 
за допълнително предварително 
финансиране за съответните програми.

Or. pl

Изменение 169
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Що се отнася до разпоредбите за 
предварително финансиране от 
ЕЗФРСР, следва да се уточни, че 
удължаването от държавите членки на 
периода 2014—2020 г. до 31 декември 
2021 г. не следва да бъде предпоставка 
за допълнително предварително 
финансиране за съответните програми.

(22) Що се отнася до разпоредбите за 
предварително финансиране от 
ЕЗФРСР, следва да се уточни, че 
удължаването от държавите членки на 
периода 2014—2020 г. до 31 декември 
2023 г. не следва да бъде предпоставка 
за допълнително предварително 
финансиране за съответните програми.

Or. en

Изменение 170
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Що се отнася до разпоредбите за 
предварително финансиране от 

(22) Що се отнася до разпоредбите за 
предварително финансиране от 
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ЕЗФРСР, следва да се уточни, че 
удължаването от държавите членки на 
периода 2014—2020 г. до 31 декември 
2021 г. не следва да бъде предпоставка 
за допълнително предварително 
финансиране за съответните програми.

ЕЗФРСР, следва да се уточни, че 
удължаването от държавите членки на 
периода 2014—2020 г. до 31 декември 
2022 г. не следва да бъде предпоставка 
за допълнително предварително 
финансиране за съответните програми.

Or. en

Изменение 171
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 понастоящем предвижда 
единствено задължението на държавите 
членки да уведомяват за своите решения 
и очаквания резултат от намаленията на 
частта от сумата на директните 
плащания, която се отпуска на един 
земеделски стопанин за дадена 
календарна година и която надвишава 
150 000 EUR за годините от 2015 г. до 
2020 г. За да се гарантира 
приемственост на съществуващата 
система, държавите членки следва да 
уведомяват за своите решения и за 
очаквания резултат от намалението 
също и за календарната 2021 г.

(23) Член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 понастоящем предвижда 
единствено задължението на държавите 
членки да уведомяват за своите решения 
и очаквания резултат от намаленията на 
частта от сумата на директните 
плащания, която се отпуска на един 
земеделски стопанин за дадена 
календарна година и която надвишава 
150 000 EUR за годините от 2015 г. до 
2020 г. За да се гарантира 
приемственост на съществуващата 
система, държавите членки следва да 
уведомяват за своите решения и за 
очаквания резултат от намалението 
също и за календарните 2021 г. и 
2022 г.

Or. en

Изменение 172
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 понастоящем предвижда 
единствено задължението на държавите 
членки да уведомяват за своите решения 
и очаквания резултат от намаленията на 
частта от сумата на директните 
плащания, която се отпуска на един 
земеделски стопанин за дадена 
календарна година и която надвишава 
150 000 EUR за годините от 2015 г. до 
2020 г. За да се гарантира 
приемственост на съществуващата 
система, държавите членки следва да 
уведомяват за своите решения и за 
очаквания резултат от намалението 
също и за календарната 2021 г.

(23) Член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 понастоящем предвижда 
единствено задължението на държавите 
членки да уведомяват за своите решения 
и очаквания резултат от намаленията на 
частта от сумата на директните 
плащания, която се отпуска на един 
земеделски стопанин за дадена 
календарна година и която надвишава 
150 000 EUR за годините от 2015 г. до 
2020 г. За да се гарантира 
приемственост на съществуващата 
система, държавите членки следва да 
уведомяват за своите решения и за 
очаквания резултат от намалението 
също и за календарните 2021 г. и 
2022 г.

Or. pl

Изменение 173
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 понастоящем предвижда 
единствено задължението на държавите 
членки да уведомяват за своите решения 
и очаквания резултат от намаленията на 
частта от сумата на директните 
плащания, която се отпуска на един 
земеделски стопанин за дадена 
календарна година и която надвишава 
150 000 EUR за годините от 2015 г. до 
2020 г. За да се гарантира 
приемственост на съществуващата 
система, държавите членки следва да 
уведомяват за своите решения и за 
очаквания резултат от намалението 

(23) Член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 понастоящем предвижда 
единствено задължението на държавите 
членки да уведомяват за своите решения 
и очаквания резултат от намаленията на 
частта от сумата на директните 
плащания, която се отпуска на един 
земеделски стопанин за дадена 
календарна година и която надвишава 
150 000 EUR за годините от 2015 г. до 
2020 г. За да се гарантира 
приемственост на съществуващата 
система, държавите членки следва да 
уведомяват за своите решения и за 
очаквания резултат от намалението 
също и за календарните 2021 г., 2022 г. 



AM\1199799BG.docx 57/147 PE648.383v01-00

BG

също и за календарната 2021 г. и 2023 г.

Or. en

Изменение 174
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 позволява на държавите 
членки да прехвърлят средства между 
директните плащания и развитието на 
селските райони във връзка с 
календарните 2014—2020 г. С цел да се 
осигури възможността на държавите 
членки да запазят собствената си 
стратегия, гъвкавостта между 
стълбовете следва да е приложима и за 
календарната 2021 г. (т.е. финансовата 
2022 г.).

(24) Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 позволява на държавите 
членки да прехвърлят средства между 
директните плащания и развитието на 
селските райони във връзка с 
календарните 2014—2020 г. С цел да се 
осигури възможността на държавите 
членки да запазят собствената си 
стратегия, гъвкавостта между 
стълбовете следва да е приложима и за 
календарната 2021 г. (т.е. финансовата 
2022 г.) и за календарната 2022 г. (т.е. 
финансовата 2023 г.).

Or. pl

Изменение 175
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 позволява на държавите 
членки да прехвърлят средства между 
директните плащания и развитието на 
селските райони във връзка с 
календарните 2014—2020 г. С цел да се 
осигури възможността на държавите 
членки да запазят собствената си 
стратегия, гъвкавостта между 

(24) Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 позволява на държавите 
членки да прехвърлят средства между 
директните плащания и развитието на 
селските райони във връзка с 
календарните 2014—2020 г. С цел да се 
осигури възможността на държавите 
членки да запазят собствената си 
стратегия, гъвкавостта между 
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стълбовете следва да е приложима и за 
календарната 2021 г. (т.е. 
финансовата 2022 г.).

стълбовете следва да е приложима и за 
календарните 2021 г., 2022 г. и 2023 г. 
(т.е. финансовите 2022 г., 2023 г. и 
2024 г.).

Or. en

Изменение 176
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 позволява на държавите 
членки да прехвърлят средства между 
директните плащания и развитието на 
селските райони във връзка с 
календарните 2014—2020 г. С цел да се 
осигури възможността на държавите 
членки да запазят собствената си 
стратегия, гъвкавостта между 
стълбовете следва да е приложима и за 
календарната 2021 г. (т.е. 
финансовата 2022 г.).

(24) Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 позволява на държавите 
членки да прехвърлят средства между 
директните плащания и развитието на 
селските райони във връзка с 
календарните 2014—2020 г. С цел да се 
осигури възможността на държавите 
членки да запазят собствената си 
стратегия, гъвкавостта между 
стълбовете следва да е приложима и за 
календарните 2021 г. и 2022 г. (т.е. 
финансовите 2022 г. и 2023 г.).

Or. en

Изменение 177
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да може Комисията да 
определи бюджетните тавани в 
съответствие с член 22, параграф 1, 
член 36, параграф 4, член 42 параграф 2, 
член 47, параграф 3, член 49, 
параграф 2, член 51, параграф 4 и 
член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) 

(25) За да може Комисията да 
определи бюджетните тавани в 
съответствие с член 22, параграф 1, 
член 36, параграф 4, член 42 параграф 2, 
член 47, параграф 3, член 49, 
параграф 2, член 51, параграф 4 и 
член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
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№ 1307/2013, е необходимо до 1 август 
2020 г. държавите членки да уведомяват 
за своите решения относно 
разпределението на финансови средства 
по схеми за календарната 2021 г.

№ 1307/2013, е необходимо до 1 август 
2020 г. държавите членки да уведомяват 
за своите решения относно 
разпределението на финансови средства 
по схеми за календарната 2021 г., а 
когато е приложимо, в срок до 
1 август 2021 г. за своите решения 
относно разпределението на 
финансови средства по схеми за 
календарната 2022 г.

Or. pl

Изменение 178
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да може Комисията да 
определи бюджетните тавани в 
съответствие с член 22, параграф 1, 
член 36, параграф 4, член 42 параграф 2, 
член 47, параграф 3, член 49, 
параграф 2, член 51, параграф 4 и 
член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, е необходимо до 1 август 
2020 г. държавите членки да уведомяват 
за своите решения относно 
разпределението на финансови средства 
по схеми за календарната 2021 г.

(25) За да може Комисията да 
определи бюджетните тавани в 
съответствие с член 22, параграф 1, 
член 36, параграф 4, член 42 параграф 2, 
член 47, параграф 3, член 49, 
параграф 2, член 51, параграф 4 и 
член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, е необходимо до 1 август 
2020 г. държавите членки да уведомяват 
за своите решения относно 
разпределението на финансови средства 
по схеми за календарната 2021 г., за 
календарната 2022 г. – до 1 август 
2021 г., а за календарната 2023 г. – до 1 
август 2022 г.

Or. en

Изменение 179
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да може Комисията да 
определи бюджетните тавани в 
съответствие с член 22, параграф 1, 
член 36, параграф 4, член 42 параграф 2, 
член 47, параграф 3, член 49, 
параграф 2, член 51, параграф 4 и 
член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, е необходимо до 1 август 
2020 г. държавите членки да уведомяват 
за своите решения относно 
разпределението на финансови средства 
по схеми за календарната 2021 г.

(25) За да може Комисията да 
определи бюджетните тавани в 
съответствие с член 22, параграф 1, 
член 36, параграф 4, член 42 параграф 2, 
член 47, параграф 3, член 49, 
параграф 2, член 51, параграф 4 и 
член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, е необходимо до 1 август 
2020 г. държавите членки да уведомяват 
за своите решения относно 
разпределението на финансови средства 
по схеми за календарната 2021 г., а за 
календарната 2022 г. – до 1 август 
2021 г.

Or. en

Изменение 180
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Държавите членки следва да 
могат да продължат да използват 
преходна национална помощ по време 
на периода, в който се прилага 
преходният регламент. За да се 
намалят конкурентните различия 
между земеделските стопани в 
държавите членки в резултат от 
разликите в плащането за хектар, 
държавите членки следва да запазят 
преходната национална помощ след 
влизането в сила на новите 
регламенти за ОСП за периода 2021—
2027 г.

Or. ro
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Изменение 181
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В съответствие с действащата 
нормативна уредба през 2014 г. 
държавите членки уведомиха за 
решенията си относно разделянето на 
годишния национален таван за схемата 
за основно плащане между регионите до 
календарната 2020 г. и за възможните 
годишни прогресивни изменения за 
обхванатия от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 период. Необходимо е 
държавите членки също да уведомят за 
решенията, касаещи календарната 
2021 година.

(27) В съответствие с действащата 
нормативна уредба през 2014 г. 
държавите членки уведомиха за 
решенията си относно разделянето на 
годишния национален таван за схемата 
за основно плащане между регионите до 
календарната 2020 г. и за възможните 
годишни прогресивни изменения за 
обхванатия от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 период. Необходимо е 
държавите членки също да уведомят за 
решенията, касаещи календарните 
2021, 2022 и 2023 години.

Or. en

Изменение 182
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В съответствие с действащата 
нормативна уредба през 2014 г. 
държавите членки уведомиха за 
решенията си относно разделянето на 
годишния национален таван за схемата 
за основно плащане между регионите до 
календарната 2020 г. и за възможните 
годишни прогресивни изменения за 
обхванатия от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 период. Необходимо е 
държавите членки също да уведомят за 
решенията, касаещи календарната 
2021 година.

(27) В съответствие с действащата 
нормативна уредба през 2014 г. 
държавите членки уведомиха за 
решенията си относно разделянето на 
годишния национален таван за схемата 
за основно плащане между регионите до 
календарната 2020 г. и за възможните 
годишни прогресивни изменения за 
обхванатия от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 период. Необходимо е 
държавите членки също да уведомят за 
решенията, касаещи календарните 
2021 и 2022 години.

Or. en
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Изменение 183
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В съответствие с действащата 
нормативна уредба през 2014 г. 
държавите членки уведомиха за 
решенията си относно разделянето на 
годишния национален таван за схемата 
за основно плащане между регионите до 
календарната 2020 г. и за възможните 
годишни прогресивни изменения за 
обхванатия от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 период. Необходимо е 
държавите членки също да уведомят за 
решенията, касаещи календарната 
2021 година.

(27) В съответствие с действащата 
нормативна уредба през 2014 г. 
държавите членки уведомиха за 
решенията си относно разделянето на 
годишния национален таван за схемата 
за основно плащане между регионите до 
календарната 2020 г. и за възможните 
годишни прогресивни изменения за 
обхванатия от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 период. Необходимо е 
държавите членки също да уведомят за 
решенията, касаещи календарните 
2021 и 2022 години.

Or. pl

Изменение 184
Юозас Олекас

Предложение за регламент
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) За да се гарантира лоялна 
конкуренция между държавите 
членки и да се установят принципите 
на равенство на равнището на целия 
Съюз, както беше договорено в 
заключенията на председателството 
от 24 – 25 октомври 2002 г., е 
необходимо процесът на сближаване 
да приключи изцяло в рамките на 
периода, обхванат от настоящия 
регламент. Разпределените 
финансови средства, посочени в 
приложение IV, следва да бъдат 
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определени по такъв начин, че до края 
на преходния период да се постигне 
целта за 100% от средната стойност 
за Съюза.

Or. en

Изменение 185
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) За да се гарантира лоялна 
конкуренция между държавите 
членки и да се установят принципите 
на равенство на равнището на целия 
Съюз, както беше договорено в 
заключенията на председателството 
от 24 – 25 октомври 2002 г., е 
необходимо процесът на сближаване 
да приключи изцяло в рамките на 
периода, обхванат от настоящия 
регламент. Разпределените 
финансови средства, посочени в 
приложение IV, следва да бъдат 
определени по такъв начин, че до края 
на преходния период да се постигне 
целта за 100% от средната стойност 
за Съюза.

Or. en

Изменение 186
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Механизмът за вътрешно (28) Механизмът за вътрешно 
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сближаване е основният инструмент за 
по-справедливо разпределение на 
директното подпомагане на доходите 
сред земеделските стопани. Все по-
трудно могат да бъдат обосновани 
значителните индивидуални разлики в 
резултат на използването на референтни 
данни за минали периоди. В Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 основният модел за 
вътрешно сближаване се състои в 
прилагането от държавите членки на 
единна фиксирана ставка за всички 
права на плащане на национално или 
регионално равнище от 2015 г. С цел 
осигуряване на по-плавен преход към 
единна стойност обаче беше предвидена 
дерогация, която позволява на 
държавите членки да разграничават 
стойностите на правата на плащане, 
като прилагат частично сближаване 
(т.нар. „модел на тунела“) между 2015 г. 
и 2019 г. Някои държави членки се 
възползваха от тази дерогация. За да 
продължат процеса на по-справедливо 
разпределяне на директните плащания, 
държавите членки могат да предвидят 
допълнително сближаване на 
националната или регионалната средна 
стойност след 2019 г., вместо да се 
стремят към единна фиксирана 
ставка или запазване на стойността 
на правата на плащане на равнището 
им от 2019 г. Те следва да уведомяват 
ежегодно за своето решение за 
следващата година.

сближаване е основният инструмент за 
по-справедливо разпределение на 
директното подпомагане на доходите 
сред земеделските стопани. Все по-
трудно могат да бъдат обосновани 
значителните индивидуални разлики в 
резултат на използването на референтни 
данни за минали периоди. В Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 основният модел за 
вътрешно сближаване се състои в 
прилагането от държавите членки на 
единна фиксирана ставка за всички 
права на плащане на национално или 
регионално равнище от 2015 г. С цел 
осигуряване на по-плавен преход към 
единна стойност обаче беше предвидена 
дерогация, която позволява на 
държавите членки да разграничават 
стойностите на правата на плащане, 
като прилагат частично сближаване 
(т.нар. „модел на тунела“) между 2015 г. 
и 2019 г. Някои държави членки се 
възползваха от тази дерогация. За да 
продължат процеса на по-справедливо 
разпределяне на директните плащания, 
държавите членки следва да предвидят 
допълнително сближаване на 
националната или регионалната средна 
стойност след 2019 г. Те следва да 
уведомяват ежегодно за своето решение 
за следващата година.

Or. en

Изменение 187
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28
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(28) Механизмът за вътрешно 
сближаване е основният инструмент за 
по-справедливо разпределение на 
директното подпомагане на доходите 
сред земеделските стопани. Все по-
трудно могат да бъдат обосновани 
значителните индивидуални разлики в 
резултат на използването на референтни 
данни за минали периоди. В Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 основният модел за 
вътрешно сближаване се състои в 
прилагането от държавите членки на 
единна фиксирана ставка за всички 
права на плащане на национално или 
регионално равнище от 2015 г. С цел 
осигуряване на по-плавен преход към 
единна стойност обаче беше предвидена 
дерогация, която позволява на 
държавите членки да разграничават 
стойностите на правата на плащане, 
като прилагат частично сближаване 
(т.нар. „модел на тунела“) между 2015 г. 
и 2019 г. Някои държави членки се 
възползваха от тази дерогация. За да 
продължат процеса на по-справедливо 
разпределяне на директните плащания, 
държавите членки могат да предвидят 
допълнително сближаване на 
националната или регионалната средна 
стойност след 2019 г., вместо да се 
стремят към единна фиксирана ставка 
или запазване на стойността на 
правата на плащане на равнището им 
от 2019 г. Те следва да уведомяват 
ежегодно за своето решение за 
следващата година.

(28) Механизмът за вътрешно 
сближаване е основният инструмент за 
по-справедливо разпределение на 
директното подпомагане на доходите 
сред земеделските стопани. Все по-
трудно могат да бъдат обосновани 
значителните индивидуални разлики в 
резултат на използването на референтни 
данни за минали периоди. В Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 основният модел за 
вътрешно сближаване се състои в 
прилагането от държавите членки на 
единна фиксирана ставка за всички 
права на плащане на национално или 
регионално равнище от 2015 г. С цел 
осигуряване на по-плавен преход към 
единна стойност обаче беше предвидена 
дерогация, която позволява на 
държавите членки да разграничават 
стойностите на правата на плащане, 
като прилагат частично сближаване 
(т.нар. „модел на тунела“) между 2015 г. 
и 2019 г. Някои държави членки се 
възползваха от тази дерогация. За да 
продължат процеса на по-справедливо 
разпределяне на директните плащания, 
държавите членки могат да предвидят 
допълнително сближаване на 
националната или регионалната средна 
стойност след 2019 г., вместо да се 
стремят към единна фиксирана ставка. 
Те следва да уведомяват ежегодно за 
своето решение за следващата година.

Or. en

Изменение 188
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Механизмът за вътрешно 
сближаване е основният инструмент за 
по-справедливо разпределение на 
директното подпомагане на доходите 
сред земеделските стопани. Все по-
трудно могат да бъдат обосновани 
значителните индивидуални разлики в 
резултат на използването на референтни 
данни за минали периоди. В Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 основният модел за 
вътрешно сближаване се състои в 
прилагането от държавите членки на 
единна фиксирана ставка за всички 
права на плащане на национално или 
регионално равнище от 2015 г. С цел 
осигуряване на по-плавен преход към 
единна стойност обаче беше предвидена 
дерогация, която позволява на 
държавите членки да разграничават 
стойностите на правата на плащане, 
като прилагат частично сближаване 
(т.нар. „модел на тунела“) между 2015 г. 
и 2019 г. Някои държави членки се 
възползваха от тази дерогация. За да 
продължат процеса на по-справедливо 
разпределяне на директните плащания, 
държавите членки могат да предвидят 
допълнително сближаване на 
националната или регионалната средна 
стойност след 2019 г., вместо да се 
стремят към единна фиксирана ставка 
или запазване на стойността на 
правата на плащане на равнището им 
от 2019 г. Те следва да уведомяват 
ежегодно за своето решение за 
следващата година.

(28) Механизмът за вътрешно 
сближаване е основният инструмент за 
по-справедливо разпределение на 
директното подпомагане на доходите 
сред земеделските стопани. Все по-
трудно могат да бъдат обосновани 
значителните индивидуални разлики в 
резултат на използването на референтни 
данни за минали периоди. В Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 основният модел за 
вътрешно сближаване се състои в 
прилагането от държавите членки на 
единна фиксирана ставка за всички 
права на плащане на национално или 
регионално равнище от 2015 г. С цел 
осигуряване на по-плавен преход към 
единна стойност обаче беше предвидена 
дерогация, която позволява на 
държавите членки да разграничават 
стойностите на правата на плащане, 
като прилагат частично сближаване 
(т.нар. „модел на тунела“) между 2015 г. 
и 2019 г. Някои държави членки се 
възползваха от тази дерогация. За да 
продължат процеса на по-справедливо 
разпределяне на директните плащания, 
държавите членки трябва да предвидят 
допълнително сближаване на 
националната или регионалната средна 
стойност след 2019 г., вместо да се 
стремят към единна фиксирана ставка. 
Те следва да уведомяват ежегодно за 
своето решение за следващата година.

Or. it

Изменение 189
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В член 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са предвидени годишни 
прогресивни изменения на стойността 
на разпределените от резерва права на 
плащане, така че да бъдат отчетени 
годишните стъпки по отношение на 
националния таван, определен в 
приложение II към посочения регламент 
и да се отрази „многогодишното“ 
управление на резерва. Тези правила 
следва да бъдат адаптирани, за да 
отчетат възможността да се измени 
както стойността на всички 
разпределени права, така и на резерва с 
цел да бъдат съобразени с евентуални 
промени на сумата в приложение II 
между две години. Освен това в някои 
държави членки, които до 2019 г. все 
още не са постигнали единна ставка, 
вътрешното сближаване се осъществява 
ежегодно. През годината на отпускане 
на средствата, по отношение на 
календарните 2020 г. и 2021 г. следва да 
се определи само стойността на правото 
на плащане за текущата година. 
Единичната стойност на правата, които 
трябва да бъдат разпределени от резерва 
за дадена година, следва да се изчисли 
след евентуалната корекция на резерва 
по член 22, параграф 5 от посочения 
регламент. През всяка следваща година 
стойността на правата на плащане, 
разпределени от резерва, следва да бъде 
адаптирана в съответствие с посочения 
член 22, параграф 5.

(29) В член 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са предвидени годишни 
прогресивни изменения на стойността 
на разпределените от резерва права на 
плащане, така че да бъдат отчетени 
годишните стъпки по отношение на 
националния таван, определен в 
приложение II към посочения регламент 
и да се отрази „многогодишното“ 
управление на резерва. Тези правила 
следва да бъдат адаптирани, за да 
отчетат възможността да се измени 
както стойността на всички 
разпределени права, така и на резерва с 
цел да бъдат съобразени с евентуални 
промени на сумата в приложение II 
между две години. Освен това в някои 
държави членки, които до 2019 г. все 
още не са постигнали единна ставка, 
вътрешното сближаване се осъществява 
ежегодно. През годината на отпускане 
на средствата, по отношение на 
календарните 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 
2023 г. следва да се определи само 
стойността на правото на плащане за 
текущата година. Единичната стойност 
на правата, които трябва да бъдат 
разпределени от резерва за дадена 
година, следва да се изчисли след 
евентуалната корекция на резерва по 
член 22, параграф 5 от посочения 
регламент. През всяка следваща година 
стойността на правата на плащане, 
разпределени от резерва, следва да бъде 
адаптирана в съответствие с посочения 
член 22, параграф 5.

Or. en

Изменение 190
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В член 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са предвидени годишни 
прогресивни изменения на стойността 
на разпределените от резерва права на 
плащане, така че да бъдат отчетени 
годишните стъпки по отношение на 
националния таван, определен в 
приложение II към посочения регламент 
и да се отрази „многогодишното“ 
управление на резерва. Тези правила 
следва да бъдат адаптирани, за да 
отчетат възможността да се измени 
както стойността на всички 
разпределени права, така и на резерва с 
цел да бъдат съобразени с евентуални 
промени на сумата в приложение II 
между две години. Освен това в някои 
държави членки, които до 2019 г. все 
още не са постигнали единна ставка, 
вътрешното сближаване се осъществява 
ежегодно. През годината на отпускане 
на средствата, по отношение на 
календарните 2020 г. и 2021 г. следва да 
се определи само стойността на правото 
на плащане за текущата година. 
Единичната стойност на правата, които 
трябва да бъдат разпределени от резерва 
за дадена година, следва да се изчисли 
след евентуалната корекция на резерва 
по член 22, параграф 5 от посочения 
регламент. През всяка следваща година 
стойността на правата на плащане, 
разпределени от резерва, следва да бъде 
адаптирана в съответствие с посочения 
член 22, параграф 5.

(29) В член 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са предвидени годишни 
прогресивни изменения на стойността 
на разпределените от резерва права на 
плащане, така че да бъдат отчетени 
годишните стъпки по отношение на 
националния таван, определен в 
приложение II към посочения регламент 
и да се отрази „многогодишното“ 
управление на резерва. Тези правила 
следва да бъдат адаптирани, за да 
отчетат възможността да се измени 
както стойността на всички 
разпределени права, така и на резерва с 
цел да бъдат съобразени с евентуални 
промени на сумата в приложение II 
между две години. Освен това в някои 
държави членки, които до 2019 г. все 
още не са постигнали единна ставка, 
вътрешното сближаване се осъществява 
ежегодно. През годината на отпускане 
на средствата, по отношение на 
календарните 2020 г., 2021 г. и 2022 г. 
следва да се определи само стойността 
на правото на плащане за текущата 
година. Единичната стойност на 
правата, които трябва да бъдат 
разпределени от резерва за дадена 
година, следва да се изчисли след 
евентуалната корекция на резерва по 
член 22, параграф 5 от посочения 
регламент. През всяка следваща година 
стойността на правата на плащане, 
разпределени от резерва, следва да бъде 
адаптирана в съответствие с посочения 
член 22, параграф 5.

Or. pl

Изменение 191
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В член 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са предвидени годишни 
прогресивни изменения на стойността 
на разпределените от резерва права на 
плащане, така че да бъдат отчетени 
годишните стъпки по отношение на 
националния таван, определен в 
приложение II към посочения регламент 
и да се отрази „многогодишното“ 
управление на резерва. Тези правила 
следва да бъдат адаптирани, за да 
отчетат възможността да се измени 
както стойността на всички 
разпределени права, така и на резерва с 
цел да бъдат съобразени с евентуални 
промени на сумата в приложение II 
между две години. Освен това в някои 
държави членки, които до 2019 г. все 
още не са постигнали единна ставка, 
вътрешното сближаване се осъществява 
ежегодно. През годината на отпускане 
на средствата, по отношение на 
календарните 2020 г. и 2021 г. следва да 
се определи само стойността на правото 
на плащане за текущата година. 
Единичната стойност на правата, които 
трябва да бъдат разпределени от резерва 
за дадена година, следва да се изчисли 
след евентуалната корекция на резерва 
по член 22, параграф 5 от посочения 
регламент. През всяка следваща година 
стойността на правата на плащане, 
разпределени от резерва, следва да бъде 
адаптирана в съответствие с посочения 
член 22, параграф 5.

(29) В член 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са предвидени годишни 
прогресивни изменения на стойността 
на разпределените от резерва права на 
плащане, така че да бъдат отчетени 
годишните стъпки по отношение на 
националния таван, определен в 
приложение II към посочения регламент 
и да се отрази „многогодишното“ 
управление на резерва. Тези правила 
следва да бъдат адаптирани, за да 
отчетат възможността да се измени 
както стойността на всички 
разпределени права, така и на резерва с 
цел да бъдат съобразени с евентуални 
промени на сумата в приложение II 
между две години. Освен това в някои 
държави членки, които до 2019 г. все 
още не са постигнали единна ставка, 
вътрешното сближаване се осъществява 
ежегодно. През годината на отпускане 
на средствата, по отношение на 
календарните 2020 г., 2021 г. и 2022 г. 
следва да се определи само стойността 
на правото на плащане за текущата 
година. Единичната стойност на 
правата, които трябва да бъдат 
разпределени от резерва за дадена 
година, следва да се изчисли след 
евентуалната корекция на резерва по 
член 22, параграф 5 от посочения 
регламент. През всяка следваща година 
стойността на правата на плащане, 
разпределени от резерва, следва да бъде 
адаптирана в съответствие с посочения 
член 22, параграф 5.

Or. en

Изменение 192
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В член 36 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 е предвидено схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) да се 
прилага до 31 декември 2020 г. С 
Регламент (ЕС).../... за стратегическите 
планове по ОСП [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] на 
държавите членки се дава възможност 
да прилагат основно подпомагане на 
доходите при същите условия, т.е. без 
да разпределят права на плащане въз 
основа на референтни данни от минали 
периоди. Поради това е целесъобразно 
да се позволи удължаване на СЕПП през 
2021 г.

(30) В член 36 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 е предвидено схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) да се 
прилага до 31 декември 2020 г. С 
Регламент (ЕС).../... за стратегическите 
планове по ОСП [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] на 
държавите членки се дава възможност 
да прилагат основно подпомагане на 
доходите при същите условия, т.е. без 
да разпределят права на плащане въз 
основа на референтни данни от минали 
периоди. Поради това е целесъобразно 
да се позволи удължаване на СЕПП през 
2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Or. en

Изменение 193
Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В член 36 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 е предвидено схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) да се 
прилага до 31 декември 2020 г. С 
Регламент (ЕС).../... за стратегическите 
планове по ОСП [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] на 
държавите членки се дава възможност 
да прилагат основно подпомагане на 
доходите при същите условия, т.е. без 
да разпределят права на плащане въз 
основа на референтни данни от минали 
периоди. Поради това е целесъобразно 
да се позволи удължаване на СЕПП през 
2021 г.

(30) В член 36 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 е предвидено схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) да се 
прилага до 31 декември 2020 г. С 
Регламент (ЕС).../... за стратегическите 
планове по ОСП [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] на 
държавите членки се дава възможност 
да прилагат основно подпомагане на 
доходите при същите условия, т.е. без 
да разпределят права на плащане въз 
основа на референтни данни от минали 
периоди. Поради това е целесъобразно 
да се позволи удължаване на СЕПП през 
2021 г. и 2022 г.

Or. en
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Изменение 194
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В член 36 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 е предвидено схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) да се 
прилага до 31 декември 2020 г. С 
Регламент (ЕС).../... за стратегическите 
планове по ОСП [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] на 
държавите членки се дава възможност 
да прилагат основно подпомагане на 
доходите при същите условия, т.е. без 
да разпределят права на плащане въз 
основа на референтни данни от минали 
периоди. Поради това е целесъобразно 
да се позволи удължаване на СЕПП през 
2021 г.

(30) В член 36 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 е предвидено схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) да се 
прилага до 31 декември 2020 г. С 
Регламент (ЕС).../... за стратегическите 
планове по ОСП [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] на 
държавите членки се дава възможност 
да прилагат основно подпомагане на 
доходите при същите условия, т.е. без 
да разпределят права на плащане въз 
основа на референтни данни от минали 
периоди. Поради това е целесъобразно 
да се позволи удължаване на СЕПП през 
2021 г. и 2022 г.

Or. pl

Изменение 195
Алвару Амару

Предложение за регламент
Съображение 30a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) В случай че предложението за 
регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 и свързаното с 
него предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
[Регламент за стратегическите 
планове по ОСП] не бъдат приети и 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз до 30 септември 
2020 г., едногодишният преходен 
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период, предложен първоначално в 
настоящия регламент, който 
приключва на 31 декември 2021 г., 
следва като крайна мярка да бъде 
удължен с още една година до 31 
декември 2022 г. В такъв случай 
съответните преходни правила и 
условия, приложими към 
първоначалния преходен период, 
следва да продължат да се прилагат 
по време на удължения преходен 
период, а разпределението на 
бюджетни средства и приложимите 
срокове следва да бъдат съответно 
адаптирани.

Or. pt

Изменение 196
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С оглед на правната сигурност 
следва да се поясни, че членове 41 и 42 
от Регламент (ЕС) № 1307/2013 
позволяват на държавите членки да 
преразглеждат на годишна база своите 
решения относно преразпределителното 
плащане.

(31) С оглед на правната сигурност 
следва да се поясни, че членове 41 и 42 
от Регламент (ЕС) № 1307/2013 
позволяват на държавите членки да 
преразглеждат и преработват на 
годишна база своите решения относно 
преразпределителното плащане, като 
уведомяват съответно Комисията 
относно всички такива решения.

Or. ro

Изменение 197
Изабел Карваляйш, Клара Агилера

Предложение за регламент
Съображение 33a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Поради географското си 
положение, по-специално тяхната 
отдалеченост, островен характер, 
малка площ, трудни релеф и климат, 
най-отдалечените региони, посочени 
в член 349 от ДФЕС, са изправени 
пред специфични социално-
икономически проблеми, свързани със 
снабдяването с храни и 
селскостопански продукти от 
основно значение за консумацията 
или селскостопанското производство. 
Съгласно предвиденото в посочения 
член, с Регламент (ЕС) № 228/2013 са 
установени специфични мерки в 
селското стопанство за преодоляване 
на трудностите, причинени от 
особеното географско положение на 
тези региони.

Or. en

Изменение 198
Атидже Алиева-Вели, Асим Адемов, Михаела Шойдрова, Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 33a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) По време на преходния период е 
необходимо да се гарантира 
справедливо разпределение на 
директните плащания между 
държавите членки, което е от 
основно значение за функционирането 
на вътрешния пазар. При това 
разпределение следва да се вземат 
предвид обективни критерии, като 
например получените от държавите 
членки суми по първия и втория 
стълб на ОСП и фактът, че 
природните условия, заетостта и 
социално-икономическото 
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положение, общият жизнен 
стандарт, производствените разходи, 
особено разходите за земя, и 
покупателната способност не са 
еднакви в целия Съюз.

Or. en

Изменение 199
Изабел Карваляйш, Клара Агилера

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Освен това измененията на 
регламенти (ЕС) № 228/2013 и (ЕС) 
№ 229/2013 следва да се прилагат от 1 
януари 2021 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС).../... [Регламент за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—
2027 г.],

(34) Разпределените финансови 
средства, предвидени в регламенти 
(ЕС) № 228/2013 и (ЕС) № 229/2013 
следва да се прилагат от 1 януари 
2021 г. в съответствие с Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.],

Or. en

Изменение 200
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Поради малкия си размер и 
островния си характер, местните 
пазари в най-отдалечените региони са 
особено изложени на колебанията на 
цените, свързани с потоците на внос 
от останалата част на Съюза или от 
трети държави. Междубраншовите 
организации, признати съгласно 
член 157 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, по-конкретно в сектора 
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на животновъдството, 
осъществяват колективни действия, 
които дават възможност на 
местното производство да се 
задържи на своя пазар, по-специално 
чрез събиране на данни или 
разпространяване на информация. За 
тази цел, независимо от членове 28, 
29 и 110 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и без да се засягат членове 164 и 
165 от Регламент (EС) № 1308/2013, 
следва да се даде възможност в 
рамките на разширените 
междубраншови споразумения 
засегнатата държава членка да може 
след консултация със съответните 
участници да задължава отделните 
икономически оператори или 
обединения от оператори, които не 
са членове на организацията, която 
участва на местния пазар, независимо 
от техния произход, да плащат 
вноски, включително когато 
резултатът от тези вноски 
финансира действия за запазване на 
местното производство или когато 
тези вноски са изплатени на различен 
етап на търговията.

Or. fr

Изменение 201
Норберт Линс, Кристине Шнайдер, Марейд Макгинес, Марлене Мортлер, Петер 
Яр, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) В случай че предложение за 
регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 и свързаното с 
него предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
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[Регламент за стратегическите 
планове по ОСП] не бъдат приети и 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз до 30 ноември 
2020 г., преходният период, 
предложен първоначално в 
настоящия регламент, който изтича 
на 31 декември 2021 г., следва да бъде 
удължен с още една година до 31 
декември 2022 г. В такъв случай 
съответните преходни правила и 
условия, приложими към 
първоначалния преходен период, 
следва да продължат да се прилагат 
по време на удължения преходен 
период, а разпределението на 
бюджетни средства и приложимите 
срокове следва да бъдат съответно 
адаптирани.

Or. de

Изменение 202
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Независимо от датата на 
приемане на предложението за 
регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 и на свързаното 
с него предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
[Регламент за стратегическите 
планове по ОСП] и от датата на 
публикуването им в Официален 
вестник на Европейския съюз, 
преходният период следва да бъде 
определен на две години, до 31 
декември 2022 г.

Or. pl
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Обосновка

Докладчикът предлага удължаването на преходния период да бъде обвързано с 
периода на приемане на споразумението относно многогодишната финансова рамка. 
Измененията следва да съдържат „твърди“ разпоредби, в които се посочва 2022 г.

Изменение 203
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Съображение 34б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34б) Първоначално предложеният в 
регламента преходен период следва да 
бъде удължен с още една година до 31 
декември 2022 г. Съответните 
преходни правила и условия, 
приложими към първоначалния 
преходен период, следва да продължат 
да се прилагат по време на удължения 
преходен период, а разпределението на 
бюджетни средства и приложимите 
срокове следва да бъдат съответно 
адаптирани.

Or. pl

Обосновка

Докладчикът предлага удължаването на преходния период да бъде обвързано с 
периода на приемане на споразумението относно многогодишната финансова рамка. 
Измененията следва да съдържат „твърди“ разпоредби, в които се посочва 2022 г.

Изменение 204
Иван Давид

Предложение за регламент
Дял I – Глава I – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продължаване на прилагането на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 за 
програмната 2021 година и 

Продължаване на прилагането на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 за 
програмните 2021, 2022 и 2023 години 
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удължаване на някои срокове по 
регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) 
№ 1310/2013

и удължаване на някои срокове по 
регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) 
№ 1310/2013

Or. en

Изменение 205
Иван Давид

Предложение за регламент
Дял I – Глава I – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продължаване на прилагането на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 за 
програмната 2021 година и 
удължаване на някои срокове по 
регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) 
№ 1310/2013

Продължаване на прилагането на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 за 
програмните 2021 и 2022 години и 
удължаване на някои срокове по 
регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) 
№ 1310/2013

Or. en

Изменение 206
Норберт Линс, Кристине Шнайдер, Марейд Макгинес, Марлене Мортлер, Петер 
Яр, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
Преходен период

За целите на настоящия регламент 
„преходен период“ означава периодът, 
започващ на 1 януари 2021 г. и 
приключващ на 31 декември 2021 г.
Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член и единствено в 
случай че предложението за 
регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г. и 
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предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
за установяване на правила за 
подпомагане за стратегическите 
планове, които трябва да бъдат 
изготвени от държавите членки по 
линия на Общата селскостопанска 
политика (стратегическите планове 
по ОСП) и финансирани от 
Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ) и от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета, не бъдат 
приети и публикувани в Официален 
вестник на Европейския съюз до 30 
ноември 2020 г., преходният период за 
целите на настоящия регламент се 
удължава до 31 декември 2022 г. В 
случай че преходният период бъде 
удължен в съответствие с първа 
алинея, съответните преходни 
правила и условия, приложими към 
първоначалния преходен период за 
календарната 2021 година, 
продължават да се прилагат по време 
на удължения преходен период през 
календарната 2022 г., а предвидените 
бюджетни средства и приложимите 
срокове съответно се адаптират.

Or. de

Изменение 207
Норберт Линс, Кристине Шнайдер, Марейд Макгинес, Марлене Мортлер, Петер 
Яр, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член -1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1a
Техническо удължаване на 

изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП

При условие че предложението за 
регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г. и 
предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
за установяване на правила за 
подпомагане за стратегическите 
планове, които трябва да бъдат 
изготвени от държавите членки по 
линия на общата селскостопанска 
политика (стратегическите планове 
по ОСП) и финансирани от 
Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ) и от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета, бъдат 
приети и публикувани в Официален 
вестник на Европейския съюз до 30 
ноември 2020 г., националните 
стратегически планове трябва да се 
изпълняват до 31 декември 2021 г.
Ако по време на изготвянето на 
националните стратегически планове 
държавите членки установят, че 
определеният преходен период за 
изработването на националните 
стратегически планове е 
недостатъчен, държавите членки 
могат да вземат решение на 
равнището на ЕС за удължаване на 
преходния период с още една година до 
31 декември 2022 г.
В случай че преходният период бъде 
удължен, съответните преходни 
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правила и условия, приложими към 
първоначалния преходен период за 
календарната 2021 година, 
продължават да се прилагат по време 
на удължения преходен период, а 
предвидените бюджетни средства и 
приложимите срокове съответно се 
адаптират.

Or. de

Изменение 208
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2021 г.

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения по една или повече мерки в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, могат да удължат срока, 
посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2022 г.

Or. it

Изменение 209
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
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развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2021 г.

развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения по една или повече мерки в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, могат да удължат срока, 
посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2022 г.

Or. it

Изменение 210
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2021 г.

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения по една или повече мерки в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, могат да удължат срока, 
посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2022 г.

Or. en

Изменение 211
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2021 г.

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2022 г.

Or. en

Изменение 212
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2021 г.

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2023 г.

Or. en

Изменение 213
Иван Давид
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., 2022 г. и 
2023 г., както е посочено в приложение I 
към Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Or. en

Изменение 214
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
30 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
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бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за преходния 
период, както е посочено в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013.

Or. en

Изменение 215
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г. и 2022 г., 
както е посочено в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Or. en

Изменение 216
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са решили да Държавите членки, които са решили да 
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се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
30 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г. и 2022 г., 
както е посочено в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Or. it

Изменение 217
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
четири седмици след влизането в сила 
на настоящия регламент. Когато 
държавите членки са представили пакет 
от регионални програми в съответствие 
с член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, 
в посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Or. en
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Изменение 218
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
20 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Or. en

Изменение 219
Изабел Карваляйш, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
две седмици след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
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посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Or. en

Изменение 220
Петрос Кокалис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
20 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Or. en

Изменение 221
Клара Агилера, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Иво Христов, Марк Тарабела, 
Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че държава членка не се 
нуждае от пълния размер на 
годишната разбивка за 2021 г. за 
удължаването на своята програма за 
развитие на селските райони или на 
регионалните програми, тя може да 
използва частично удължаване на 
програмата за развитие на селските 
райони или на регионалните 
програми.

Or. en

Обосновка

Частичното удължаване ще бъде необходимо за програмите за развитие на селските 
райони само за някои мерки, които трябва да бъдат удължени през 2021 г. В тези 
случаи по програмата за развитие на селските райони няма да може да се използва 
цялата годишна разбивка за 2021 г.

Изменение 222
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа 
алинея не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на 
посоченото във втора алинея 
уведомление.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предварителната оценка от страна на ЕК на предложенията за удължаване на 
държавите членки изглежда излишна. Държавите членки са длъжни да решат кога и 
как да използват бюджетните средства на ЕС в съответствие с правните 
разпоредби на ЕС и с принципите на „споделено управление“ и „субсидиарност“.
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Изменение 223
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа 
алинея не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на 
посоченото във втора алинея 
уведомление.

заличава се

Or. it

Изменение 224
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа 
алинея не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на 
посоченото във втора алинея 
уведомление.

заличава се

Or. it

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможността да удължават програмите, 
подпомагани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), чрез обикновено уведомяване, без да се налага да прибягват до 
становището на Европейската комисия.
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Изменение 225
Атидже Алиева-Вели

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 
не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление.

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 
не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 4 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление. 
Комисията предоставя на 
засегнатата държава членка 
мотивите за своя отказ за 
удължаване, както и, ако е възможно, 
конкретни препоръки за начина, по 
който да се подобри уведомлението, 
за да стане удължаването 
приложимо. В срок от 4 седмици, след 
като получи тези препоръки от 
Комисията, съответната държава 
членка може да представи 
актуализирано уведомление, в което 
излага обяснение за начина, по който 
ще изпълни препоръките на 
Комисията относно приложимостта 
на удължаването. Когато Комисията 
прецени, че удължаването 
продължава да бъде неоправдано, тя 
информира съответната държава 
членка за това в срок от 4 седмици 
след получаване на актуализираното 
уведомление. Комисията предоставя 
на засегнатата държава членка 
мотивите за своя отказ за 
удължаване.

Or. en

Изменение 226
Изабел Карваляйш, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 
не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление.

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 
не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление. 
Комисията основава оценката на 
искането за удължаване на ясни и 
обективни критерии, които се 
съобщават на засегнатата държава 
членка.

Or. en

Изменение 227
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 
не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление.

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 
не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 4 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление.

Or. en

Изменение 228
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 
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не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление.

не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 8 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление.

Or. en

Изменение 229
Клара Агилера, Паоло Де Кастро, Изабел Карваляйш, Пина Пичерно, Иво 
Христов, Марк Тарабела, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г., а когато се прилага 
член -1, параграф 2 от настоящия 
регламент – за 2022 г., съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Това изменение не следва да се взема 
предвид за ограничението на 
годишните изменения, предвидени в 
член 4, параграф 2, буква б) от 
Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 808/2014 на Комисията. Целта на 
това изменение е да се запази поне 
същото общо равнище на разходи по 
ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013.

Or. en

Обосновка

Изменението на удължаването на програмата за развитие на селските райони не 
следва да се взема предвид за ограничението на годишните изменения.
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Изменение 230
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. и 2022 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Това изменение гарантира поне същото 
общо равнище на разходи по ЕЗФРСР за 
мерките по член 59, параграф 6 от 
посочения регламент. Удължаването 
на плана за мерките, посочени от 
държавата членка, се счита за 
валидно от тридесетия ден след 
датата на изпращане на 
уведомлението от Европейската 
комисия.

Or. it

Обосновка

Предлага се опростяване на процедурата за уведомяване на държавите членки и 
последващо разрешение от страна на Комисията за изменение на програмите за 
развитие на селските райони. Следователно нотифицираната от държавите членки 
промяна, аналогично на предвиденото в случай на официални корекции на ПРСР, не 
трябва да бъде предмет на разрешение от Европейската комисия, при условие че е 
направена от държавите членки в рамките на 30 дни от влизането в сила на 
преходния регламент.

Изменение 231
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея Посоченото във втора алинея 
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уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. 
съгласно предвиденото в член 11, 
параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013. Целта на това изменение е 
да се запази поне същото общо равнище 
на разходи по ЕЗФРСР за мерките по 
член 59, параграф 6 от посочения 
регламент.

Or. en

Изменение 232
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. и 2022 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Or. en

Изменение 233
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея Посоченото във втора алинея 
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уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. и 2022 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Or. it

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможността да удължават програмите, 
подпомагани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), посредством обикновено уведомяване, без да се налага да прибягват до 
становището на Европейската комисия.

Изменение 234
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. и 2022 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същият процент на разходи по 
ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Or. it

Обосновка

Предлага се да се включи и програмата за 2022 г., като се прави опит за изясняване на 
значението на „същото общо равнище“, като целта е да се посочи настоящият 
процент на разходите по ЕЗФРСР, използвани за амбициите по отношение на 
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околната среда и климата, а не общата сума, предназначена за мерки в областта на 
околната среда и климата. В противен случай държавите членки ще трябва да 
преизчислят, препрограмират и напълно да преразгледат програмите за РД. 
Следователно се касае за непропорционални усилия, които са неосъществими в 
преходния период.

Изменение 235
Масали Агилар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същият процент на разходи по 
ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се поясни значението на израза „същото общо равнище“ на разходи.

Изменение 236
Симоне Шмидбауер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
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предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същият процент на разходи по 
ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Or. en

Обосновка

Въпреки че предложението на Комисията относно МФР води до намаляване на 
финансирането за развитие на селските райони, според текста на настоящия 
преходен регламент общото равнище на разходите по ЕЗФРСР за целите в областта 
на околната среда и климата трябва да се запази. Необходимо е да се поясни, че 
общото равнище на амбиция в областта на околната среда и климата трябва да бъде 
процентен дял от поетите задължения за ЕЗФРСР за текущия програмен период, а не 
определена числена стойност. В противен случай ще се наложи мерките за развитие 
на селските райони да бъдат напълно преизчислени и препрограмирани за преходния 
период.

Изменение 237
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същият процент на разходи по 
ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Or. en

Изменение 238
Жереми Десерл, Елси Катайнен, Ирен Толре, Улрике Мюлер
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същият процент на разходи по 
ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да поясни предложението на Комисията.

Изменение 239
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
С това изменение се гарантира същото 
общо равнище на разходи по ЕЗФРСР за 
мерките по член 59, параграф 6 от 
посочения регламент.

Or. en
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Изменение 240
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 
отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г., както 
е посочено в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 
отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г., 
2022 г. и 2023 г., както е посочено в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013.

Or. en

Изменение 241
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 
отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г., както 
е посочено в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 
отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г. и 
2022 г., както е посочено в приложение I 
към Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Or. en
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Изменение 242
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 
отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г., както 
е посочено в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 
отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г. и 
2022 г., както е посочено в приложение I 
към Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Or. it

Обосновка

Счита се за изключително важно да се гарантира непрекъснатостта на плащанията 
и свързаните с тях суми също и за дългосрочните ангажименти, които трябва да 
намерят приемственост в стратегическите планове. При планирането на своята 
дейност селскостопанските предприятия и свързаните с тях дейности не трябва да 
бъдат подложени на отрицателно икономическо въздействие с последващи щети 
както върху селскостопанските вериги за доставки, така и върху селскостопанския 
хранителен сектор като цяло.

Изменение 243
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 



PE648.383v01-00 102/147 AM\1199799BG.docx

BG

отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г., както 
е посочено в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г. и 
2022 г., както е посочено в приложение I 
към Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Or. it

Обосновка

Счита се за изключително важно да се гарантира непрекъснатостта на плащанията 
и свързаните с тях суми също и за дългосрочните ангажименти, които трябва да 
намерят приемственост в стратегическите планове. При планирането на своята 
дейност селскостопанските предприятия и свързаните с тях дейности не трябва да 
търпят отрицателно икономическо въздействие с последващи щети както върху 
селскостопанските вериги за доставки, така и върху селскостопанския хранителен 
сектор като цяло.

Изменение 244
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които през 
периода 2014—2020 г. не са използвали 
изцяло ресурсите от бюджета на 
ЕЗФРСР, установен в приложение I 
към Регламент (ЕС) № 1305/2013 и в 
случай че към 31 декември 2020 г. тези 
финансови ресурси не са отпуснати за 
законовите ангажименти към 
бенефициерите, могат да прехвърлят 
тези ресурси към бюджетните 
средства за планирането на периода 
2021—2027 г.

Or. it

Обосновка

Държавите членки трябва да имат възможността да могат да използват 
неизразходваните финансови ресурси, отпуснати за развитие на селските райони през 
предходния период 2014—2020 г., чрез пренасяне на тяхното използване в новия 
програмен период, като се започне от преходния период, а също и в стратегическия 
план на ОСП (когато влезе в сила).
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Изменение 245
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка реши да се 
възползва от предвидената в параграф 1 
възможност само по отношение на 
някои регионални програми, 
разпределените средства, посочени в 
първата алинея от настоящия параграф, 
се равняват на сумата, предвидена за 
тази държава членка за 2021 г. в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, минус бюджетните 
средства, за които в съответствие с 
параграф 2, първа алинея е било 
подадено уведомление за удължените 
регионални програми.

Когато държава членка реши да се 
възползва от предвидената в параграф 1 
възможност само по отношение на 
някои регионални програми, 
разпределените средства, посочени в 
първата алинея от настоящия параграф, 
се равняват на сумата, предвидена за 
тази държава членка за 2021 г., 2022 г. и 
2023 г. в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, минус бюджетните 
средства, за които в съответствие с 
параграф 2, първа алинея е било 
подадено уведомление за удължените 
регионални програми.

Or. en

Изменение 246
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка реши да се 
възползва от предвидената в параграф 1 
възможност само по отношение на 
някои регионални програми, 
разпределените средства, посочени в 
първата алинея от настоящия параграф, 
се равняват на сумата, предвидена за 
тази държава членка за 2021 г. в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, минус бюджетните 
средства, за които в съответствие с 
параграф 2, първа алинея е било 

Когато държава членка реши да се 
възползва от предвидената в параграф 1 
възможност само по отношение на 
някои регионални програми, 
разпределените средства, посочени в 
първата алинея от настоящия параграф, 
се равняват на сумата, предвидена за 
тази държава членка за 2021 г. и 2022 г. 
в приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, минус бюджетните 
средства, за които в съответствие с 
параграф 2, първа алинея е било 
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подадено уведомление за удължените 
регионални програми.

подадено уведомление за удължените 
регионални програми.

Or. en

Изменение 247
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които решат да 
се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, могат да прехвърлят 
частта от разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за годините на преходния 
период, която не е била използвана за 
удължаване на техните програми за 
развитие на селските райони, към 
разпределените финансови средства 
за оставащите години от програмния 
период в съответствие с Регламент 
(ЕС).../... на Съвета [Регламент за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—
2027 г.]. В този случай разпределените 
средства, посочени в първата алинея 
от настоящия параграф, се равняват 
на сумата, предвидена за тази 
държава членка за годините на 
преходния период в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, минус 
бюджетните средства, за които в 
съответствие с първа алинея от 
настоящия параграф е било подадено 
уведомление за удължените програми.

Or. en
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Изменение 248
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки, които през 
периода 2014—2020 г. не са използвали 
изцяло ресурсите от бюджета на 
ЕЗФРСР, установен в приложение I 
към Регламент (ЕС) № 1305/2013 и в 
случай че към 31 декември 2020 г. тези 
финансови ресурси не са отпуснати за 
законовите ангажименти към 
бенефициерите, могат да прехвърлят 
тези ресурси към бюджетните 
средства за планирането на периода 
2021—2027 г.

Or. it

Обосновка

Държавите членки трябва да могат да използват неизразходваните финансови 
ресурси, отпуснати за развитие на селските райони през предходния период 2014—
2020 г., посредством пренасяне на тяхното използване в новия програмен период, като 
се започне от преходния период, а също и в стратегическия план на ОСП (когато влезе 
в сила). В противен случай държавата членка ще загуби окончателно тези финансови 
ресурси, които ще се върнат в касите на ЕС.

Изменение 249
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на програмите, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, позоваванията на 
периодите или крайните срокове по 
член 50, параграф 1, член 51, 

2. По отношение на програмите, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, позоваванията на 
периодите или крайните срокове по 
член 50, параграф 1, член 51, 
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параграф 1, член 57, параграф 2, 
член 65, параграфи 2 и 4 и член 76, 
първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 се удължават с една 
година.

параграф 1, член 57, параграф 2, 
член 65, параграфи 2 и 4 и член 76, 
първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 се удължават с две години.

Or. it

Изменение 250
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на програмите, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, позоваванията на 
периодите или крайните срокове по 
член 50, параграф 1, член 51, 
параграф 1, член 57, параграф 2, 
член 65, параграфи 2 и 4 и член 76, 
първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 се удължават с една 
година.

2. По отношение на програмите, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, позоваванията на 
периодите или крайните срокове по 
член 50, параграф 1, член 51, 
параграф 1, член 57, параграф 2, 
член 65, параграфи 2 и 4 и член 76, 
първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 се удължават с две години.

Or. en

Изменение 251
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на програмите, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, позоваванията на 
периодите или крайните срокове по 

2. По отношение на програмите, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, позоваванията на 
периодите или крайните срокове по 
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член 50, параграф 1, член 51, 
параграф 1, член 57, параграф 2, 
член 65, параграфи 2 и 4 и член 76, 
първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 се удължават с една 
година.

член 50, параграф 1, член 51, 
параграф 1, член 57, параграф 2, 
член 65, параграфи 2 и 4 и член 76, 
първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 се удължават с две години.

Or. it

Изменение 252
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 2021 г.

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 2021 г. и 
2022 г.

Or. en

Изменение 253
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
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параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 2021 г.

параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 2021 г. и 
2022 г.

Or. it

Изменение 254
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 2021 г.

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 2021 г. и 
2022 г.

Or. it

Изменение 255
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 2021 г.

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 2021 г., 2022 г. 
и 2023 г.

Or. en

Изменение 256
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимост на някои видове разходи 
през 2021 г.

Допустимост на някои видове разходи 
през 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Or. en

Изменение 257
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимост на някои видове разходи 
през 2021 г.

Допустимост на някои видове разходи 
през 2021 г. и 2022 г.

Or. en
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Изменение 258
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, на член 2, параграф 2 от 
настоящия регламент и на член 38 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, разходите, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1310/2013 и в член 16 
от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 807/2014, са допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР от 
разпределените за 2021 г. средства за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, при следните 
условия:

Без да се засягат разпоредбите на 
член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, на член 2, параграф 2 от 
настоящия регламент и на член 38 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, разходите, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1310/2013 и в член 16 
от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 807/2014, са допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР от 
разпределените за 2021 г., 2022 г. и 
2023 г. средства за подпомаганите от 
ЕЗФРСР програми, за които държавите 
членки са решили да удължат периода 
2014—2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, при 
следните условия:

Or. en

Изменение 259
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, на член 2, параграф 2 от 
настоящия регламент и на член 38 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, разходите, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1310/2013 и в член 16 
от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 807/2014, са допустими за 

Без да се засягат разпоредбите на 
член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, на член 2, параграф 2 от 
настоящия регламент и на член 38 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, разходите, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1310/2013 и в член 16 
от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 807/2014, са допустими за 
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финансиране от ЕЗФРСР от 
разпределените за 2021 г. средства за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, при следните 
условия:

финансиране от ЕЗФРСР от 
разпределените за 2021 г. и 2022 г. 
средства за подпомаганите от ЕЗФРСР 
програми, за които държавите членки са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, при 
следните условия:

Or. en

Изменение 260
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 2021 г.;

a) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 2021 г., 2022 г. и 
2023 г.;

Or. en

Изменение 261
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 2021 г.;

a) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 2021 г. и 2022 г.;

Or. en

Изменение 262
Даниела Рондинели, Дино Джарусо
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 2021 г.;

а) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 2021 г. и 2022 г.;

Or. it

Изменение 263
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 2021 г.;

а) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 2021 г. и 2022 г.;

Or. it

Изменение 264
Иван Давид

Предложение за регламент
Дял I – Глава II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане на членове 25—28 от 
Регламент (ЕС) [НОВ РОР] за 
програмната 2021 година

Прилагане на членове 25—28 от 
Регламент (ЕС) [НОВ РОР] за 
програмните 2021, 2022 и 2023 години

Or. en

Изменение 265
Иван Давид
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Предложение за регламент
Дял I – Глава II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане на членове 25—28 от 
Регламент (ЕС) [НОВ РОР] за 
програмната 2021 година

Прилагане на членове 25—28 от 
Регламент (ЕС) [НОВ РОР] за 
програмните 2021 и 2022 години

Or. en

Изменение 266
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За програмите, подпомагани от 
ЕЗФРСР през периода 2014—2020 г., и 
за програмите, за които държавите 
членки са решили да удължат периода 
2014—2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
ЕЗФРСР може да подпомага воденото 
от общностите местно развитие, 
финансирано от различни източници, 
в съответствие с членове 25—28 от 
Регламент (ЕС) [НОВ РОР].

заличава се

Or. it

Обосновка

Предвид трудностите в прилагането на инициативата LEADER в някои държави през 
текущия програмен период 2014 – 2020 г. и в предишните програмни периоди, 
държавите членки следва да имат възможността да решават как да използват 
ресурсите за воденото от общностите местно развитие.

Изменение 267
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За програмите, подпомагани от ЕЗФРСР 
през периода 2014—2020 г., и за 
програмите, за които държавите членки 
са решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
ЕЗФРСР може да подпомага воденото 
от общностите местно развитие, 
финансирано от различни източници, в 
съответствие с членове 25—28 от 
Регламент (ЕС) [НОВ РОР].

За програмите, подпомагани от ЕЗФРСР 
през периода 2014—2020 г., и за 
програмите, за които държавите членки 
са решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
ЕЗФРСР може да подпомага воденото 
от общностите местно развитие, 
финансирано от един или от различни 
източници, в съответствие с членове 
25—28 от Регламент (ЕС) [НОВ РОР].

Or. en

Обосновка

Съгласно подхода LEADER, преходните разпоредби следва ясно да позволяват 
финансиране на подготвителното подпомагане от перспективата на периода 2021—
2027 г., както и избора на СМР, финансирани от един или от различни източници.

Изменение 268
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правата на плащане, 
предоставени на земеделските стопани 
преди 1 януари 2020 г., се считат за 
законни и редовни от 1 януари 2021 г. 
Стойността на правата, които се считат 
за законни и редовни, е валидната на 
31 декември 2020 г. стойност за 
календарната 2020 г. Това не засяга 
съответните членове от 
законодателството на Съюза относно 
стойността на правата на плащане за 
календарните години от 2021 г., и по-
специално член 22, параграф 5 и 
член 25, параграф 12 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013.

1. Правата на плащане, 
предоставени на земеделските стопани 
преди 1 януари 2020 г., се считат за 
законни и редовни от 1 януари 2021 г. 
Стойността и сумата на правата, които 
се считат за законни и редовни, са 
равни на валидните на 31 декември 
2020 г. стойност и сума за календарната 
2020 г. Това не засяга съответните 
членове от законодателството на Съюза 
относно стойността на правата на 
плащане за календарните години от 
2021 г., и по-специално член 22, 
параграф 5 и член 25, параграф 12 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
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Or. it

Обосновка

Регламентът за установяване на преходни разпоредби трябва да се основава на 
действащи правила и на права на получаване на плащане за същите суми като 
настоящите. Конкретизирането по отношение на сумите служи за защита на 
реалната стойност на подкрепата на ЕС за действията на земеделските стопани в 
посока постигане на целите, определени от ОСП.

Изменение 269
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правата на плащане, 
предоставени на земеделските стопани 
преди 1 януари 2020 г., се считат за 
законни и редовни от 1 януари 2021 г. 
Стойността на правата, които се считат 
за законни и редовни, е валидната на 31 
декември 2020 г. стойност за 
календарната 2020 г. Това не засяга 
съответните членове от 
законодателството на Съюза относно 
стойността на правата на плащане за 
календарните години от 2021 г., и по-
специално член 22, параграф 5 и 
член 25, параграф 12 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013.

1. Правата на плащане, 
предоставени на земеделските стопани 
преди 1 януари 2020 г., се считат за 
законни и редовни от 1 януари 2021 г. 
Стойността и сумата на правата, които 
се считат за законни и редовни, са 
равни на валидните на 31 декември 
2020 г. стойност и сума за календарната 
2020 г. Това не засяга съответните 
членове от законодателството на Съюза 
относно стойността на правата на 
плащане за календарните години от 
2021 г., и по-специално член 22, 
параграф 5 и член 25, параграф 12 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Or. it

Обосновка

Регламентът за установяване на преходни разпоредби трябва да се основава на 
действащи правила и на права на получаване на плащане за същите суми като 
настоящите. Всяко съкращаване на ресурси за ОСП се счита за неприемливо, също и 
по отношение на основния принос, насочен към укрепване на връзката между 
изпълнението на бюджета на ЕС и целта за по-зелена и нисковъглеродна Европа, в 
съответствие с новата стратегия за Зеления пакт.
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Изменение 270
Симоне Шмидбауер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правата на плащане, 
предоставени на земеделските стопани 
преди 1 януари 2020 г., се считат за 
законни и редовни от 1 януари 2021 г. 
Стойността на правата, които се считат 
за законни и редовни, е валидната на 31 
декември 2020 г. стойност за 
календарната 2020 г. Това не засяга 
съответните членове от 
законодателството на Съюза относно 
стойността на правата на плащане за 
календарните години от 2021 г., и по-
специално член 22, параграф 5 и 
член 25, параграф 12 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013.

1. Правата на плащане, 
предоставени на земеделските стопани 
преди 1 януари 2020 г., се считат за 
законни и редовни от 1 януари 2020 г. 
Стойността на правата, които се считат 
за законни и редовни, е валидната на 31 
декември 2019 г. стойност за 
календарната 2019 г. Това не засяга 
съответните членове от 
законодателството на Съюза относно 
стойността на правата на плащане за 
календарните години от 2020 г., и по-
специално член 22, параграф 5 и 
член 25, параграф 12 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013.

Or. en

Обосновка

Референтната 2020 г. вече ще бъде финансирана от многогодишната финансова 
рамка за периода 2021—2027 г. (МФР). С началото на новата МФР следва да се 
осигурят правна сигурност и яснота, като всички права на плащане, предоставени на 
земеделските стопани преди 1 януари 2020 г., се считат за законни и редовни от 1 
януари 2020 г.

Изменение 271
Михаела Шойдрова, Станислав Полчак, Моника Холмайер, Лудек Нидермайер, 
Иржи Поспишил, Томаш Здеховски, Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
правата на плащане, предоставени на 
земеделските стопани въз основа на 
фактически неточни заявления, освен в 

2. Параграф 1 не се прилага за 
правата на плащане, предоставени на 
земеделските стопани въз основа на 
фактически неточни заявления или в 
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случаите когато има основания да се 
счита, че грешката не е могла да бъде 
открита от земеделския стопанин.

нарушение на правилото за конфликт 
на интереси, както е посочено в 
член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046 на Европейския парламент 
и на Съвета1а, освен в случаите когато 
има основания да се счита, че грешката 
не е могла да бъде открита от 
земеделския стопанин.

__________________
1а Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, за 
изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) 
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) 
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна 
на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 272
Атидже Алиева-Вели, Асим Адемов, Дачиан Чолош, Михаела Шойдрова, Даниел 
Буда

Предложение за регламент
Дял I – Глава IIІа (нова) – член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IIІа
Външно сближаване

Член 5а
Продължаване на външното 

сближаване
За да се насърчи сближаването в 
развитието на селскостопанските 
сектори и устойчивостта на 
селските райони на държавите 
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членки, е необходимо директните 
плащания да се разпределят по-
справедливо между държавите 
членки. Комисията следва да 
гарантира, че зададеният напредък се 
осъществява през преходния период.

Or. en

Изменение 273
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите 
планове по ОСП] и са в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Хоризонталния 
регламент];

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г.;

Or. en

Обосновка

Предложените преходни разпоредби относно правилата за допустимост на 
разходите от предходните програмни периоди са твърде ограничителни. По-
специално е необходимо да се гарантира, че плащанията за продължаването се 
извършват в съответствие с разпоредбите на хоризонталния регламент за периода 
2021—2027 г. (COM(2018) 393). Следвайки модела на решенията за предишния 
преходен период (1310/2013), следва да е възможно плащанията да се извършват при 
по-малко ограничаващи условия.

Изменение 274
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага и спрямо 
правните задължения към 
бенефициери, поети в рамките на 
съответните мерки, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 1257/1999, които 
получават подпомагане по 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Or. en

Обосновка

Преходните разпоредби следва също така да дават възможност за регулиране на 
дългосрочните задължения, поети по програмите за развитие на селските райони 
преди периода 2014—2020 г. Този подход ще позволи да се извършват плащания за 
поети задължения, например за залесяване, извършено по програмите за развитие на 
селските райони за периода 2004—2006 г. Ето защо алинея 1 на член 6 следва да бъде 
допълнена с още един параграф.

Изменение 275
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, 
които са поети по посочените в 
членове 28, 29, 33 и 34 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 многогодишни 
мерки, както и разходите, свързани с 
правни задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или 
— в държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент 
— след 1 януари 2025 г., които 
задължения са поети съгласно 
членове 14—18, член 19, параграф 1, 
букви а) и б), член 20, членове 22—27, 
35, 38, 39 и 39а от Регламент (ЕС) 

2. При определените във втора 
алинея условия следните разходи са 
допустими за финансиране от 
ЕЗФРСР през обхванатия от 
стратегическия план по ОСП период 
2022—2027 г.:
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№ 1305/2013 и съгласно член 35 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, са 
допустими за финансиране от 
ЕЗФРСР през обхванатия от 
стратегическия план по ОСП период 
2022—2027 г., при следните условия:

a) разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, 
които са поети по посочените в 
членове 28, 29, 33 и 34 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 многогодишни 
мерки;
б) разходи, свързани с правни 
задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или 
— в държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент 
— след 1 януари 2025 г., които 
задължения са поети съгласно 
членове 14—18, член 19, параграф 1, 
букви а) и б), член 20, членове 22—27, 
35, 38, 39 и 39а от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 и съгласно член 35 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Посочените в първа алинея условия за 
допустимост за финансиране от 
ЕЗФРСР през обхванатия от 
стратегическия план по ОСП период 
2022—2027 г. са следните:

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

б) прилага се процентното участие на 
ЕЗФРСР по съответната интервенция, 
определена в стратегическия план по 
ОСП в съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП];

б) прилага се процентното участие на 
ЕЗФРСР по съответната интервенция, 
определена в стратегическия план по 
ОСП в съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП];

в) интегрираната система, посочена в 
член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

в) интегрираната система, посочена в 
член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
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[Хоризонталния регламент], се прилага 
към правните задължения, поети по 
мерки, съответстващи на свързаните с 
площи и животни видове интервенции, 
изброени в дял III, глави II и IV от 
Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съответните операции са ясно 
определени; както и

[Хоризонталния регламент], се прилага 
към правните задължения, поети по 
мерки, съответстващи на свързаните с 
площи и животни видове интервенции, 
изброени в дял III, глави II и IV от 
Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съответните операции са ясно 
определени; както и

г) плащанията за посочените в буква в) 
правни задължения се извършват в 
срока, предвиден в член 42 от Регламент 
(ЕС) [Хоризонталния регламент].

г) плащанията за посочените в буква в) 
правни задължения се извършват в 
срока, предвиден в член 42 от Регламент 
(ЕС) [Хоризонталния регламент].

Or. en

Обосновка

Това предложение има за цел да поясни: от една страна, многогодишните мерки, 
посочени в членове 28, 29, 33, 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и записани за 
текущия програмен период, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР от 1 януари 
2022 г. без краен срок; от друга страна, мерките по членове 14—18, 19а, 19б, 20, 22—
27,35, 38, 39, 39a, чиито разходи са свързани с правните задължения след 1 януари 
2024 г. [или 1 януари 2025 г. за удължените ПРСР] ще бъдат допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР през периода 2022—2027 г., при положение че са спазени 
условията от предложението на Комисията.

Изменение 276
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, 
които са поети по посочените в 
членове 28, 29, 33 и 34 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 многогодишни 
мерки, както и разходите, свързани с 
правни задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или – 
в държавите членки, които са решили 
да удължат периода 2014–2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент – след 1 януари 

2. При изпълнение на условията, 
изброени във втора алинея, следните 
разходи могат да бъдат допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР през 
обхванатия от стратегическия план 
по ОСП период 2022–2027 г.:
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2025 г., които задължения са поети 
съгласно членове 14–18, член 19, 
параграф 1, букви а) и б), член 20, 
членове 22–27, 35, 38, 39 и 39а от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и 
съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, са допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР през 
обхванатия от стратегическия план 
по ОСП период 2022–2027 г., при 
следните условия:

а) разходите, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, 
които са поети по посочените в 
членове 28, 29, 33 и 34 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 многогодишни 
мерки;
б) разходите, свързани с правни 
задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или – 
в държавите членки, които са решили 
да удължат периода 2014–2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент – след 1 януари 
2025 г., които задължения са поети 
съгласно членове 14–18, член 19, 
параграф 1, букви а) и б), член 20, 
членове 22–27, 35, 38, 39 и 39а от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и 
съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013.
Условията, посочени в първа алинея 
са следните:

а) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

а) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

б) прилага се процентното участие на 
ЕЗФРСР по съответната интервенция, 
определена в стратегическия план по 
ОСП в съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП];

б) прилага се процентното участие на 
ЕЗФРСР по съответната интервенция, 
определена в стратегическия план по 
ОСП в съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП];
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в) интегрираната система, посочена в 
член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент], се прилага 
към правните задължения, поети по 
мерки, съответстващи на свързаните с 
площи и животни видове интервенции, 
изброени в дял III, глави II и IV от 
Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съответните операции са ясно 
определени; и

в) интегрираната система, посочена в 
член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент], се прилага 
към правните задължения, поети по 
мерки, съответстващи на свързаните с 
площи и животни видове интервенции, 
изброени в дял III, глави II и IV от 
Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съответните операции са ясно 
определени; и

г) плащанията за посочените в буква в) 
правни задължения се извършват в 
срока, предвиден в член 42 от Регламент 
(ЕС) [Хоризонталния регламент].

г) плащанията за посочените в буква в) 
правни задължения се извършват в 
срока, предвиден в член 42 от Регламент 
(ЕС) [Хоризонталния регламент].

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да изясни формулировката на настоящия параграф, и по-
специално това, че мерките, посочени в членове 28, 29, 33, 34, от една страна, както и 
мерките, посочени в членове 14—18, 19а, 19б, 20, 22—27, 35, 38, 39, 39а от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, от друга страна, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през 
новия програмен период, при условие че са спазени условията, изброени в 
предложението на Комисията.

Изменение 277
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, 
които са поети по посочените в 
членове 28, 29, 33 и 34 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 многогодишни 
мерки, както и разходите, свързани с 
правни задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или – 
в държавите членки, които са решили 
да удължат периода 2014–2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент – след 1 януари 

2. При изпълнение на условията, 
изброени във втора алинея, следните 
разходи могат да бъдат допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР през 
обхванатия от стратегическия план 
по ОСП период 2022–2023 г.:
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2025 г., които задължения са поети 
съгласно членове 14–18, член 19, 
параграф 1, букви а) и б), член 20, 
членове 22–27, 35, 38, 39 и 39а от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и 
съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, са допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР през 
обхванатия от стратегическия план 
по ОСП период 2022–2027 г., при 
следните условия:

a) разходите за правните задължения, 
поети по отношение на 
бенефициерите за многогодишните 
мерки, предвидени в членове 28, 29, 33 
и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
б) разходите, свързани с правни 
задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или – 
в държавите членки, които са решили 
да удължат периода 2014–2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент – след 1 януари 
2025 г., които задължения са поети 
съгласно членове 14–18, член 19, 
параграф 1, букви а) и б), член 20, 
членове 22–27, 35, 38, 39 и 39а от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и 
съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013.
Условията, посочени в първа алинея 
са следните:

а) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

а) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

б) прилага се процентното участие 
на ЕЗФРСР по съответната 
интервенция, определена в 
стратегическия план по ОСП в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП];

б) прилага се процентното участие на 
ЕЗФРСР по съответната интервенция, 
определена в стратегическия план по 
ОСП в съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП];



AM\1199799BG.docx 125/147 PE648.383v01-00

BG

в) интегрираната система, посочена 
в член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент], се прилага 
към правните задължения, поети по 
мерки, съответстващи на свързаните с 
площи и животни видове интервенции, 
изброени в дял III, глави II и IV от 
Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съответните операции са ясно 
определени; и

в) интегрираната система, посочена в 
член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент], се прилага 
към правните задължения, поети по 
мерки, съответстващи на свързаните с 
площи и животни видове интервенции, 
изброени в дял III, глави II и IV от 
Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съответните операции са ясно 
определени; и

г) плащанията за посочените в 
буква в) правни задължения се 
извършват в срока, предвиден в член 42 
от Регламент (ЕС) [Хоризонталния 
регламент].

г) плащанията за посочените в буква в) 
правни задължения се извършват в 
срока, предвиден в член 42 от Регламент 
(ЕС) [Хоризонталния регламент].

Or. fr

Обосновка

Il importe d'intégrer les clarifications contenues dans la présentation de la Commission du 24 
janvier 2020:-d'une part les mesures pluriannuelles visées aux articles 28,29,33,34 du 
règlement (UE) n°1305/2013 et souscrites par les agriculteurs sur la période de 
programmation actuelle sont éligibles à la contribution du FEADER à partir du 01 janvier 
2020, sans limites.-d'autre part, les mesures visées aux articles 14à18,19a,19b,20,22à27, 35 
38,39,39a dont les dépenses relatives aux engagements dépassent le 1er janvier 2024 (ou le 
1er janvier 2025 pour un PDR étendu) seront éligibles au FEADER 2022 -2027, à condition 
que les conditions énumérées dans la proposition de la Commission soient respectées

Изменение 278
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, които 
са поети по посочените в членове 28, 29, 
33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 
многогодишни мерки, както и 
разходите, свързани с правни 
задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или — 
в държавите членки, които са решили да 

2. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, които 
са поети по посочените в членове 16, 22, 
27, 28, 29, 33 и 34 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 многогодишни мерки, 
както и разходите, свързани с правни 
задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или — 
в държавите членки, които са решили да 
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удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент — след 1 януари 
2025 г., които задължения са поети 
съгласно членове 14—18, член 19, 
параграф 1, букви а) и б), член 20, 
членове 22—27, 35, 38, 39 и 39а от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и съгласно 
член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
са допустими за финансиране от 
ЕЗФРСР през обхванатия от 
стратегическия план по ОСП период 
2022—2027 г., при следните условия:

удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент — след 1 януари 
2025 г., които задължения са поети 
съгласно членове 14, 15, 17 и 18, 
член 19, параграф 1, букви а) и б), 
член 20, членове 23—26, 35, 38, 39 и 39а 
от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и 
съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, са допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР през 
обхванатия от стратегическия план по 
ОСП период 2022—2027 г., при 
следните условия:

Or. en

Обосновка

Предложените преходни разпоредби относно правилата за допустимост на 
разходите от предходните програмни периоди са твърде ограничителни. По-
специално е необходимо да се гарантира, че плащанията за продължаването се 
извършват в съответствие с разпоредбите на хоризонталния регламент за периода 
2021—2027 г. (COM(2018) 393). Следвайки модела на решенията за предишния 
преходен период (1310/2013), следва да е възможно плащанията да се извършват при 
по-малко ограничаващи условия.

Изменение 279
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по 
ОСП за периода 2022—2027 г. в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите 
планове по ОСП] и са в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Хоризонталния 
регламент];

заличава се

Or. en
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Изменение 280
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите 
планове по ОСП] и са в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Хоризонталния 
регламент];

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г.;

Or. en

Обосновка

Предложените преходни разпоредби относно правилата за допустимост на 
разходите от предходните програмни периоди са твърде ограничителни. По-
специално е необходимо да се гарантира, че плащанията за продължаването се 
извършват в съответствие с разпоредбите на хоризонталния регламент за периода 
2021—2027 г. (COM(2018) 393). Следвайки модела на решенията за предишния 
преходен период (1310/2013), следва да е възможно плащанията да се извършват при 
по-малко ограничаващи условия.

Изменение 281
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прилага се процентното 
участие на ЕЗФРСР по съответната 
интервенция, определена в 
стратегическия план по ОСП в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите 
планове по ОСП];

заличава се

Or. en



PE648.383v01-00 128/147 AM\1199799BG.docx

BG

Изменение 282
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прилага се процентното участие 
на ЕЗФРСР по съответната 
интервенция, определена в 
стратегическия план по ОСП в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите 
планове по ОСП];

б) прилага се процентното участие 
на ЕЗФРСР по съответната 
интервенция, определена в 
стратегическия план по ОСП;

Or. en

Обосновка

Предложените преходни разпоредби относно правилата за допустимост на 
разходите от предходните програмни периоди са твърде ограничителни. По-
специално е необходимо да се гарантира, че плащанията за продължаването се 
извършват в съответствие с разпоредбите на хоризонталния регламент за периода 
2021—2027 г. (COM(2018) 393). Следвайки модела на решенията за предишния 
преходен период (1310/2013), следва да е възможно плащанията да се извършват при 
по-малко ограничаващи условия.

Изменение 283
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интегрираната система, 
посочена в член 63, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) [Хоризонталния 
регламент], се прилага към правните 
задължения, поети по мерки, 
съответстващи на свързаните с 
площи и животни видове 
интервенции, изброени в дял III, глави 
II и IV от Регламент (ЕС) [Регламент 

заличава се
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за стратегическите планове по ОСП], 
и съответните операции са ясно 
определени; както и

Or. en

Изменение 284
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) плащанията за посочените в 
буква в) правни задължения се 
извършват в срока, предвиден в 
член 42 от Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент].

заличава се

Or. en

Изменение 285
Клара Агилера, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Иво Христов, Марк Тарабела, 
Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Разходите, свързани с правните 
задължения по членове 14—18, 
член 19, параграф 1, букви а) и б), 
членове 20, 22—27, 35, 38, 39 и 39a от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и 
съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, също така може да 
бъдат изплатени между 1 януари 
2022 г. и 31 декември 2023 г. или 
декември 2024 г. в случай на удължени 
програми за развитие на селските 
райони, когато средствата от 
ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. са 
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били изразходвани.

Or. en

Обосновка

Новият параграф следва да включва като допустими за финансиране от ЕЗФРСР през 
обхванатия от стратегическия план по ОСП период 2022—2027 г. разходите, 
свързани с правните задължения за всички многогодишни мерки извън ИСАК от 
периода 2014—2020 г., когато финансирането от ЕЗФРСР е било изразходвано.

Изменение 286
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посочените в член 29 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 работни 
програми за подпомагане на сектора на 
маслиновото масло и на трапезните 
маслини, изготвени за периода от 1 
април 2018 г. до 31 март 2021 г., се 
удължават и приключват на 31 декември 
2021 г. Съответните организации на 
производители, признати по силата на 
член 152 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, съответните асоциации на 
организациите на производители, 
признати по силата на член 156 от 
посочения регламент, и съответните 
междубраншови организации, признати 
по силата на член 157 от посочения 
регламент, изменят своите работни 
програми с оглед на това удължаване. 
Изменените работни програми се 
съобщават на Комисията до 31 декември 
2020 г.

1. Посочените в член 29 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 работни 
програми за подпомагане на сектора на 
маслиновото масло и на трапезните 
маслини, изготвени за периода от 1 
април 2018 г. до 31 март 2021 г., се 
удължават и приключват на 31 декември 
2023 г. Съответните организации на 
производители, признати по силата на 
член 152 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, съответните асоциации на 
организациите на производители, 
признати по силата на член 156 от 
посочения регламент, и съответните 
междубраншови организации, признати 
по силата на член 157 от посочения 
регламент, изменят своите работни 
програми с оглед на това удължаване. 
Изменените работни програми се 
съобщават на Комисията до 31 декември 
2020 г.

Or. en

Изменение 287
Иван Давид
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посочените в член 29 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 работни 
програми за подпомагане на сектора на 
маслиновото масло и на трапезните 
маслини, изготвени за периода от 1 
април 2018 г. до 31 март 2021 г., се 
удължават и приключват на 31 декември 
2021 г. Съответните организации на 
производители, признати по силата на 
член 152 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, съответните асоциации на 
организациите на производители, 
признати по силата на член 156 от 
посочения регламент, и съответните 
междубраншови организации, признати 
по силата на член 157 от посочения 
регламент, изменят своите работни 
програми с оглед на това удължаване. 
Изменените работни програми се 
съобщават на Комисията до 31 декември 
2020 г.

1. Посочените в член 29 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 работни 
програми за подпомагане на сектора на 
маслиновото масло и на трапезните 
маслини, изготвени за периода от 1 
април 2018 г. до 31 март 2021 г., се 
удължават и приключват на 31 декември 
2022 г. Съответните организации на 
производители, признати по силата на 
член 152 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, съответните асоциации на 
организациите на производители, 
признати по силата на член 156 от 
посочения регламент, и съответните 
междубраншови организации, признати 
по силата на член 157 от посочения 
регламент, изменят своите работни 
програми с оглед на това удължаване. 
Изменените работни програми се 
съобщават на Комисията до 31 декември 
2020 г.

Or. en

Изменение 288
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок след 31 декември 2021 г., 
подава до тази държава членка в срок до 
15 септември 2021 г. искане за това 

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок след 31 декември 2021 г., 
може да подаде до тази държава членка 
в срок до 15 септември 2021 г. искане за 
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нейната оперативна програма: това нейната оперативна програма:

Or. fr

Обосновка

Следва държавите членки да могат да предлагат на признатите организации на 
производители една оперативна програма, чийто срок на действие изтича след 31 
декември 2021 г., да може да бъде запазена до приключването ѝ, както е било по време 
на предишния преходен период.

Изменение 289
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок след 31 декември 2021 г., 
подава до тази държава членка в срок до 
15 септември 2021 г. искане за това 
нейната оперативна програма:

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок след 31 декември 2021 г., 
може да подаде до тази държава членка 
в срок до 15 септември 2021 г. искане за 
това нейната оперативна програма:

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да предостави на държавите членки възможността да 
могат да предлагат на признатите организации на производители една оперативна 
програма, чийто срок на действие изтича след 31 декември 2021 г., да може да бъде 
запазена до приключването ѝ, както е било по време на предишния преходен период.

Изменение 290
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок след 31 декември 2021 г., 
подава до тази държава членка в срок до 
15 септември 2021 г. искане за това 
нейната оперативна програма:

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок след 31 декември 2021 г., 
може да подаде до тази държава членка 
в срок до 15 септември 2021 г. искане за 
това нейната оперативна програма:

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да могат да предлагат на признатите организации на 
производителите дадена оперативна програма, която изтича след 31 декември 
2021 г., да може да бъде запазена до края си, както и през предишния преходен период.

Изменение 291
Клара Агилера, Паоло Де Кастро, Изабел Карваляйш, Пина Пичерно, Иво 
Христов, Марк Тарабела, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок след 31 декември 2021 г., 
подава до тази държава членка в срок до 
15 септември 2021 г. искане за това 
нейната оперативна програма:

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок след края на преходния 
период, подава до тази държава членка 
в срок до 15 септември 2021 г. искане за 
това нейната оперативна програма:

Or. en

Обосновка

Организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, които 
изпълняват оперативна програма със срок на действие, изтичащ след 31 декември 
2021 г., също следва да имат възможност да изберат да изменят или заменят 
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съответните си програми, за да се съобразят с новия регламент за стратегическите 
планове или да оставят програмите непроменени до изтичането на срока им на 
действие съгласно действащото законодателство при тяхното одобряване 
(Регламент 1308, членове 32, 33, 34…). Оперативните програми в сектора на 
плодовете и зеленчуците следва да имат същите възможности като тези в лозаро-
винарския сектор и в сектора на пчеларството.

Изменение 292
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да бъде заменена с нова 
оперативна програма, одобрена 
съгласно Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП].

б) да бъде заменена с нова 
оперативна програма, одобрена 
съгласно Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП]; или

Or. en

Изменение 293
Паоло Де Кастро, Пина Пичерно

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да бъде заменена с нова 
оперативна програма, одобрена 
съгласно Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП].

б) да бъде заменена с нова 
оперативна програма, одобрена 
съгласно Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП]; или

Or. it

Изменение 294
Масали Агилар

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква ба (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да бъде разработена от 
организацията на производителите 
до приключването ѝ в съответствие с 
предишното действащо 
законодателство.

Or. es

Обосновка

Организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците следва да 
имат същите възможности, както организациите във винарския сектор и 
пчеларството.

Изменение 295
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да продължи да действа до своя 
край при условията, приложими въз 
основа на действащите разпоредби на 
датата на нейното одобряване.

Or. en

Обосновка

Преходните разпоредби относно интервенциите в сектора на плодовете и 
зеленчуците следва да бъдат удължени чрез възможността за продължаване на 
оперативните програми на организациите на производителите при „старите“ 
правила, одобрени съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, докато срокът им изтече 
от само себе си. Липсата на такива преходни разпоредби поражда опасения във 
връзка с финансовите последици за тези организации на производителите, които няма 
да адаптират оперативните си програми към новите правила преди 31 декември 
2021 г.

Изменение 296
Паоло Де Кастро, Пина Пичерно
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да бъде завършена въз основа на 
действащото към момента на 
неговото одобрение законодателство.

Or. it

Обосновка

Изменението има за цел да осигури съгласуваност при завършването на прилагането 
на секторните ООП (вино, маслиново масло и мед), с цел да не създава законодателни 
и финансови празнини за земеделските стопани. Затова се счита за необходимо 
въвеждането на промяна, която да даде възможност на организациите на 
производители в сектора на плодовете и зеленчуците да завършат вече одобрените 
оперативни програми съгласно действащото преди това законодателство, без 
необходимост от промяна или заместване с нов оперативен план.

Изменение 297
Клара Агилера, Паоло Де Кастро, Изабел Карваляйш, Пина Пичерно, Иво 
Христов, Марк Тарабела, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да продължи да действа до своя 
край при условията, приложими 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Or. en

Обосновка

Организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, които 
изпълняват оперативна програма със срок на действие, изтичащ след 31 декември 
2021 г., също следва да имат възможност да изберат да изменят или заменят 
съответните си програми, за да се съобразят с новия регламент за стратегическите 
планове или да оставят програмите непроменени до изтичането на срока им на 
действие съгласно действащото законодателство при тяхното одобряване 
(Регламент 1308, членове 32, 33, 34…). Оперативните програми в сектора на 
плодовете и зеленчуците следва да имат същите възможности като тези в лозаро-
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винарския сектор и в сектора на пчеларството.

Изменение 298
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да продължи да действа до своя 
край при условията, приложими въз 
основа на действащите разпоредби на 
датата на нейното одобряване.

Or. en

Изменение 299
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане до 15 септември 2021 г., нейната 
оперативна програма, одобрена 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
приключва на 31 декември 2021 г.

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане, нейната оперативна програма, 
одобрена съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, продължава да се урежда 
от съответните разпоредби на 
посочения регламент до 
приключването ѝ. Тази оперативна 
програма обаче не се удължава след 
първоначално одобрения ѝ краен срок.

Or. en

Обосновка

Организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, които 
имат оперативна програма, чийто срок надхвърля края на преходния период, следва да 
имат възможност да запазят програмата до края ѝ, както е била одобрена.
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Изменение 300
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане до 15 септември 2021 г., нейната 
оперативна програма, одобрена 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
приключва на 31 декември 2021 г.

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане до 15 септември 2021 г., 
разпоредбите, предвидени в 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, се 
прилагат по отношение на нейната 
оперативна програма до 
приключването ѝ.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да предостави на държавите членки възможността да 
могат да предлагат на признатите организации на производители една оперативна 
програма, чийто срок на действие изтича след 31 декември 2021 г., да може да бъде 
запазена до приключването ѝ, както е било по време на предишния преходен период.

Изменение 301
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане до 15 септември 2021 г., нейната 
оперативна програма, одобрена 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
приключва на 31 декември 2021 г.

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане до 15 септември 2021 г., 
разпоредбите, предвидени в 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, се 
прилагат по отношение на нейната 
оперативна програма до 
приключването ѝ.

Or. fr
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Обосновка

Следва държавите членки да могат да предлагат на признатите организации на 
производители една оперативна програма, чийто срок на действие изтича след 31 
декември 2021 г., да може да бъде запазена до приключването ѝ, както е било по време 
на предишния преходен период.

Изменение 302
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане до 15 септември 2021 г., нейната 
оперативна програма, одобрена 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
приключва на 31 декември 2021 г.

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане до 15 септември 2021 г., за 
нейната оперативна програма се 
прилагат разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 до приключването 
на тази програма.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да могат да предлагат на признатите организации на 
производителите дадена оперативна програма, която изтича след 31 декември 
2021 г., да може да бъде запазена до края си, както и през предишния преходен период.

Изменение 303
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочените в член 40 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми 
за подпомагане в лозаро-винарския 
сектор приключват на 15 октомври 
2023 г. Членове 39–54 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. по 

3. Посочените в член 40 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми 
за подпомагане в лозаро-винарския 
сектор приключват на 15 октомври 
2023 г. Членове 39–54 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. за 
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отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно посочения регламент преди 16 
октомври 2023 г. по схема за помощ по 
членове 39–52 от посочения регламент.

операциите, избрани в съответствие 
с този регламент преди 16 октомври 
2023 г., по отношение на извършените 
разходи и плащанията за операции, 
осъществявани съгласно посочения 
регламент преди 16 октомври 2023 г. по 
схема за помощ по членове 39–52 от 
посочения регламент.

Or. fr

Обосновка

Настоящата разпоредба би създала положение на голяма правна несигурност за 
бенефициерите и разплащателните агенции. Важно е задълженията, поети преди 16 
октомври 2023 г., да могат да продължат да бъдат изплащани след тази дата в 
съответствие с правилата за допустимост, предвидени в настоящия национален план 
за периода 2019 – 2023 г.

Изменение 304
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочените в член 40 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми 
за подпомагане в лозаро-винарския 
сектор приключват на 15 октомври 
2023 г. Членове 39—54 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, 
осъществявани съгласно посочения 
регламент преди 16 октомври 2023 г. по 
схема за помощ по членове 39—52 от 
посочения регламент.

3. Посочените в член 40 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми 
за подпомагане в лозаро-винарския 
сектор приключват на 15 октомври 
2023 г. Членове 39—54 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. за 
операции, подбрани съгласно посочения 
регламент преди 16 октомври 2023 г., по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията по схема за помощ по 
членове 39—52 от посочения регламент.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба би довела до ситуация на голяма правна несигурност за 
бенефициерите и разплащателните агенции, като се предвижда операциите, 
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започнали през текущия програмен период, да бъдат платени съгласно правилата на 
бъдещата ОСП. Важно е да се гарантира, че задълженията, поети преди 16 
октомври 2023 г., може да продължат да се изплащат след тази дата в 
съответствие с текущия национален план, за който е подадено уведомление за 
периода 2019—2023 г.

Изменение 305
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочените в член 40 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми 
за подпомагане в лозаро-винарския 
сектор приключват на 15 октомври 
2023 г. Членове 39–54 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, 
осъществявани съгласно посочения 
регламент преди 16 октомври 2023 г. 
по схема за помощ по членове 39–52 от 
посочения регламент.

3. Посочените в член 40 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми 
за подпомагане в лозаро-винарския 
сектор приключват на 15 октомври 
2023 г. Членове 39–54 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. за 
операциите, избрани в съответствие 
с този регламент преди 16 октомври 
2023 г., по отношение на извършените 
разходи и плащанията, осъществявани 
по схема за помощ по членове 39–52 от 
посочения регламент.

Or. fr

Обосновка

Настоящата разпоредба би създала положение на голяма правна несигурност за 
бенефициерите и разплащателните агенции, тъй като предвижда операциите, 
започнати по време на текущия програмен период, да бъдат изплащани съгласно 
правилата на бъдещата ОСП. Задълженията, поети преди 1 август 2022 г., следва да 
могат да продължат да бъдат изплащани след тази дата в съответствие с 
правилата за допустимост, предвидени в настоящия национален план за периода 2019 
– 2022 г.

Изменение 306
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посочените в член 55 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 
национални програми в сектора на 
пчеларството приключват на 31 юли 
2022 г. Членове 55, 56 и 57 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, 
осъществени съгласно посочения 
регламент преди 1 август 2022 г. по 
схема за помощ по член 55 от посочения 
регламент.

4. Посочените в член 55 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 
национални програми в сектора на 
пчеларството приключват на 31 юли 
2022 г. Членове 55, 56 и 57 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. за 
операции, подбрани съгласно посочения 
регламент преди 1 август 2022 г., по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията по схема за помощ по 
член 55 от посочения регламент.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба би довела до ситуация на голяма правна несигурност за 
бенефициерите и разплащателните агенции, като се предвижда операциите, 
започнали през текущия програмен период, да бъдат платени съгласно правилата на 
бъдещата ОСП.

Изменение 307
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посочените в член 55 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 
национални програми в сектора на 
пчеларството приключват на 31 юли 
2022 г. Членове 55, 56 и 57 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществени 
в съответствие с посочения 
регламент преди 1 август 2022 г. по 
схема за помощ по член 55 от посочения 
регламент.

4. Посочените в член 55 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 
национални програми в сектора на 
пчеларството приключват на 31 юли 
2022 г. Членове 55, 56 и 57 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. за 
операциите, избрани в съответствие 
с посочения регламент преди 1 август 
2022 г., по отношение на извършените 
разходи и плащанията, осъществени по 
схема за помощ по член 55 от посочения 
регламент.
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Or. fr

Обосновка

Настоящата разпоредба би създала положение на голяма правна несигурност за 
бенефициерите и разплащателните агенции, тъй като предвижда операциите, 
започнати по време на текущия програмен период, да бъдат изплащани съгласно 
правилата на бъдещата ОСП. Задълженията, поети преди 1 август 2022 г., следва да 
могат да продължат да бъдат изплащани след тази дата в съответствие с 
правилата за допустимост, предвидени в настоящия национален план за периода 2019 
– 2022 г.

Изменение 308
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след 31 
декември 2021 г. по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след края 
на преходния период по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, и когато е 
приложимо – до края на 
оперативните програми, посочени в 
параграф 2 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, които 
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имат оперативна програма, чийто срок надхвърля края на преходния период, следва да 
имат възможност да запазят програмата до края ѝ, както е била одобрена.

Изменение 309
Клара Агилера, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Иво Христов, Марк Тарабела, 
Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след 31 
декември 2021 г. по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
членове 32, 33 и 34 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, съответните разпоредби 
на делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след края 
на преходния период по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, които 
изпълняват оперативна програма със срок на действие, изтичащ след 31 декември 
2021 г., също следва да имат възможност да изберат да изменят или заменят 
съответните си програми, за да се съобразят с новия регламент за стратегическите 
планове или да оставят програмите непроменени до изтичането на срока им на 
действие съгласно действащото законодателство при тяхното одобряване 
(Регламент 1308, членове 32, 33, 34…). Оперативните програми в сектора на 
плодовете и зеленчуците следва да имат същите възможности като тези в лозаро-
винарския сектор и в сектора на пчеларството.
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Изменение 310
Масали Агилар

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след 31 
декември 2021 г. по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013 и членове 
32, 33 и 34 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, съответните разпоредби 
на делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след 31 
декември 2021 г. по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 2, 3 и 4 от 
настоящия член.

Or. es

Обосновка

Вследствие на добавянето на нова буква в член 7, параграф 2, алинея 1.

Изменение 311
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
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параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след 31 
декември 2021 г. по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след 31 
декември 2023 г. по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 312
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след 31 
декември 2021 г. по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след 31 
декември 2022 г. по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

Or. en
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Изменение 313
Юозас Олекас

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Разпределените финансови 
средства, посочени в приложения I и 
ІІ, следва да бъдат определени по 
такъв начин, че до края на преходния 
период да се постигне целта за 100% 
от средната стойност за Съюза.

Or. en

Изменение 314
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Дял I – Глава IVа – член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IVа
Финансови разпоредби

Член 7a
Разпределените финансови средства, 
посочени в приложения I и ІІ, следва 
да бъдат определени по такъв начин, 
че до края на преходния период да се 
постигне целта за 100% от средната 
стойност за Съюза.

Or. en


