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6.3.2013 B7-0079/99 

Изменение  99 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach and others 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат за установяване на правила за директни плащания за селскостопански 

производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 

политика 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 43 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(43) С оглед на утвърждаването на 

тяхната политика в областта на 

развитието на селските райони на 

държавите членки следва да бъде дадена 

възможност да прехвърлят средства от 

своя таван за директни плащания към 

подпомагането си, определено за 

развитие на селските райони. В същото 

време на държавите членки, в които 

равнището на директно подпомагане 

остава по-ниско от 90 % от средното 

равнище на подпомагане за Съюза, 

следва да се даде възможност да 

прехвърлят средства от своето 

подпомагане, предназначено за 

развитие на селските райони, към 

тавана си за директни плащания. 

Такива решения следва да се вземат — 

в рамките на определени граници — 

само веднъж и за целия период на 

прилагане на настоящия регламент. 

(43) С оглед на утвърждаването на 

тяхната политика в областта на 

развитието на селските райони на 

държавите членки следва да бъде дадена 

възможност да прехвърлят средства от 

своя таван за директни плащания към 

подпомагането си, определено за 

развитие на селските райони. Всички 

държави членки следва да бъдат в 

състояние да допълнят 

прехвърлените средства със сума, 

пропорционална на неизразходваните 

средства за „екологизиране“, за да 

осигурят допълнително подпомагане 

на агроекологични мерки, свързани с 

климата. Такъв избор следва да се 

прави — в рамките на определени 

граници — само веднъж и за целия 

период на прилагане на настоящия 

регламент. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Изменение  100 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach and others 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат за установяване на правила за директни плащания за селскостопански 

производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 

политика 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 

членки могат да решат да предоставят 

допълнително подпомагане до 10 % от 

годишните си национални тавани за 

календарните години 2014—2019 за 

мерки по програми за развитие на 

селските райони, финансирани от 

ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 

Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 

посочено в приложение II към 

настоящия регламент. В резултат на 

това съответната сума повече няма да е 

на разположение за отпускане на 

директни плащания. 

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 

членки могат да решат да предоставят 

допълнително подпомагане до 20 % от 

годишните си национални тавани за 

календарните години 2014—2019 за 

мерки по програми за развитие на 

селските райони, финансирани от 

ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 

Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 

посочено в приложение II към 

настоящия регламент. В резултат на 

това съответната сума повече няма да е 

на разположение за отпускане на 

директни плащания. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Изменение  101 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, Karin 

Kadenbach and others 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат за установяване на правила за директни плащания за селскостопански 

производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 

политика 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Средствата, прехвърлени като 

допълнително подпомагане за мерки 

по програми за развитие на селските 

райони в съответствие с първа 

алинея, няма да подлежат на 

съфинансиране. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Изменение  102 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach and others 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат за установяване на правила за директни плащания за селскостопански 

производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 

политика 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди 1 август 2013 г. България, 

Естония, Финландия, Латвия, Литва, 

Полша, Португалия, Румъния, 

Словакия, Испания, Швеция и 

Обединеното кралство могат да 

решат да предоставят като 

директни плащания по настоящия 

регламент до 5 % от сумата, 

разпределена за подпомагане на мерки 

по програми за развитие на селските 

райони, финансирани по ЕЗФРСР през 

периода 2015—2020 г. съгласно 

предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 

[RDR]. В резултат на това 

съответната сума повече няма да е 

на разположение за мерки за 

подпомагане по програми за развитие 

на селските райони. 

заличава се 

Решението по първа алинея се 

нотифицира на Комисията до 

датата, посочена в същата алинея. 

 

Нотифицираният процент в 

съответствие с втора алинея е 

същият за годините, посочени в 

параграф 1, първа алинея. 
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