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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(51) В програмите за развитие на 

селските райони следва да се 

предвиждат иновативни действия, 

насърчаващи продуктивен 

селскостопански сектор с ниски емисии 

на въглероден диоксид, който използва 

ресурсите по ефективен начин, с 

подпомагането на ЕПИ за 

селскостопанска производителност и 

устойчивост. ЕПИ следва да е насочено 

към насърчаване на едно по-бързо и по-

широкообхватно прилагане на 

иновативните решения в практиката. 

ЕПИ следва да създава добавена 

стойност чрез подобряване на 

усвояването и ефективността на 

инструментите, свързани с иновациите, 

и чрез повишаване на взаимодействията 

между тях. ЕПИ следва да попълва 

празнините чрез по-успешното 

свързване на научните изследвания и 

практиката в областта на селското 

стопанство. 

(51) В програмите за развитие на 

селските райони следва да се 

предвиждат иновативни действия, 

насърчаващи агроекологичен 

селскостопански сектор,  с ниски 

емисии на въглероден диоксид, който 

използва ресурсите по ефективен начин, 

с подпомагането на ЕПИ за 

селскостопанска производителност и 

устойчивост, включващи социалните 

иновации и социалния прогрес. ЕПИ 

следва да е насочено към насърчаване 

на едно справедливо и достъпно, по-

бързо и по-широкообхватно прилагане 

на иновативните решения в практиката. 

ЕПИ следва да създава добавена 

стойност чрез подобряване на 

усвояването, равния достъп и 

ефективността на инструментите, 

свързани с иновациите (включително в 

социалната или агроекологичната 

област) , и чрез повишаване на 

взаимодействията между тях. ЕПИ 

следва да попълва празнините чрез по-

успешното свързване на научните 

изследвания и практиката в областта на 

селското стопанство, така че да се 
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отговори на търсенето от страна на 

гражданите на сигурни, здравословни 

и с добра хранителна стойност 

продукти, както и на по-общите 

аспекти от развитието на селските 

райони като жилищното 

настаняване, инфраструктурата и 

услугите в тези райони. Следва да се 

съсредоточи вниманието върху 

селскостопанските практики с 

агроекологичен характер и ниско 

потребление на ресурси, върху 

научните изследвания и иновациите в 

услуга на населението на селските 

райони и върху социалните иновации в 

развитието на тези райони. 

Or. fr 
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Член 2 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Определения  Определения  

1. За целите на настоящия регламент се 

прилагат следните определения:  

1. За целите на настоящия регламент се 

прилагат следните определения:  

a) „програмиране“: процесът на 

организация, вземане на решения и 

разпределяне на финансовите ресурси в 

няколко етапа, предназначен да 

изпълни, на многогодишна база, 

съвместните действия на Съюза и 

държавите членки за постигане на 

приоритетите на Съюза за развитие на 

селските райони;  

а) „програмиране“: процесът на 

организация, вземане на решения и 

разпределяне на финансовите ресурси в 

няколко етапа, предназначен да 

изпълни, на многогодишна база, 

съвместните действия на Съюза и 

държавите членки за постигане на 

приоритетите на Съюза за развитие на 

селските райони;  

б) „район“: териториална единица, 

съответстваща на ниво 1 или 2 от 

Номенклатурата на териториалните 

единици за целите на статистиката 

(NUTS ниво 1 и 2), по смисъла на 

Регламент (EО) № 1059/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета
25
;  

б) „район“: териториална единица, 

съответстваща на ниво 1 или 2 от 

Номенклатурата на териториалните 

единици за целите на статистиката 

(NUTS ниво 1 и 2), по смисъла на 

Регламент (EО) № 1059/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета
25
;  

в) „мярка“: пакет дейности, които 

допринасят за изпълнението на един или 

повече приоритети на Съюза за развитие 

на селските райони;  

в) „мярка“: пакет дейности, които 

допринасят за изпълнението на един или 

повече приоритети на Съюза за развитие 

на селските райони;  

г) „дейност“: проект, група проекти, г) „дейност“: проект, група проекти, 
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договор или споразумение, или друга 

операция, избрани съгласно критериите, 

заложени в съответната програма за 

развитие на селските райони, и 

изпълнени от един или повече 

бенефициери, които позволяват 

постигането на един или повече 

приоритети на ЕС за развитие на 

селските райони;  

договор или споразумение, или друга 

операция, избрани съгласно критериите, 

заложени в съответната програма за 

развитие на селските райони, и 

изпълнени от един или повече 

бенефициери, които позволяват 

постигането на един или повече 

приоритети на ЕС за развитие на 

селските райони;  

д) „бенефициер“: физическо или 

юридическо лице или друг орган, 

публичен или частен, отговорен за 

изпълнение на дейностите или 

получаването на подпомагане;  

д) „бенефициер“: физическо или 

юридическо лице или друг орган, 

публичен или частен, отговорен за 

изпълнение на дейностите или 

получаването на подпомагане;  

е) „система за мониторинг и оценка“: 

общ подход, разработен от Комисията и 

държавите членки, определящ 

ограничен брой общи показатели, 

отнасящи се до първоначалната 

ситуация и финансовото изпълнение, 

продукцията, резултатите и 

въздействието на програмите;  

е) „система за мониторинг и оценка“: 

общ подход, разработен от Комисията и 

държавите членки, определящ 

ограничен брой общи показатели, 

отнасящи се до първоначалната 

ситуация и финансовото изпълнение, 

продукцията, резултатите и 

въздействието на програмите;  

ж) „стратегия за местно развитие“: 

съгласуван пакет дейности за 

задоволяване на местни цели и нужди, 

осъществявани в партньорство на 

подходящо ниво, който допринася за 

изпълнение на приоритетите на ЕС за 

развитие на селските райони;  

ж) „стратегия за местно развитие“: 

съгласуван пакет дейности за 

задоволяване на местни цели и нужди, 

осъществявани в партньорство на 

подходящо ниво, който допринася за 

изпълнение на приоритетите на ЕС за 

развитие на селските райони;  

з) „размер на подпомагането“: общият 

размер на публичното участие в дадена 

дейност;  

з) „размер на подпомагането“: общият 

размер на публичното участие в дадена 

дейност;  

и) „публичен разход“: всяко публично 

участие във финансирането на дейности 

с произход от бюджета на държавата, от 

регионални и местни органи, от ЕС, 

както и всеки подобен разход. Всяко 

участие във финансирането на дейности, 

чийто произход е от бюджета на 

публичноправни органи или сдружения 

от един или повече регионални или 

местни органи, или публичноправни 

органи, по смисъла на Директива 

2004/18/ЕО, се счита като публично 

участие във финансирането
26
;  

и) „публичен разход“: всяко публично 

участие във финансирането на дейности 

с произход от бюджета на държавата, от 

регионални и местни органи, от ЕС, 

както и всеки подобен разход. Всяко 

участие във финансирането на дейности, 

чийто произход е от бюджета на 

публичноправни органи или сдружения 

от един или повече регионални или 

местни органи, или публичноправни 

органи, по смисъла на Директива 

2004/18/ЕО, се счита като публично 

участие във финансирането
26
;  
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й) „по-слабо развити райони“: райони с 

брутен вътрешен продукт (БВП) на 

глава от населението под 75 % от 

средния за ЕС-27;  

й) „по-слабо развити райони“: райони с 

брутен вътрешен продукт (БВП) на 

глава от населението под 75 % от 

средния за ЕС-27;  

к) „микро-, малки и средни 

предприятия“ (наричани по-нататък 

„МСП“): микро-, малки и средни 

предприятия, както са определени в 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията
27
;  

к) „микро-, малки и средни 

предприятия“ (наричани по-нататък 

„МСП“): микро-, малки и средни 

предприятия, както са определени в 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията
27
;  

л) „разходи по транзакции“: разходи, 

свързани с осъществяването на даден 

ангажимент, които обаче не произтичат 

непосредствено от изпълнението на този 

ангажимент;  

л) „разходи по транзакции“: разходи, 

свързани с осъществяването на даден 

ангажимент, които обаче не произтичат 

непосредствено от изпълнението на този 

ангажимент;  

м) „използвана земеделска земя 

(наричана по-нататък „ИЗЗ“)“: 

използвана земеделска земя по 

смисъла на Регламент (ЕО) № 

1200/2009 на Комисията от 30 

ноември 2009 г.
28
; 

м) „земеделска земя“: общата площ 

обработваеми земи, постоянни 

пасища или трайни насаждения, 

включително и в агролесовъдната 

система; 

 ма) „обработваема земя“: земя, която 

се обработва за производството на 

култури, или площи, които са на 

разположение за производството на 

култури, но са оставени под угар, 

включително площи, оставени под 

угар в съответствие с членове 22, 23 и 

24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, с 

член 39 от Регламент (ЕО) № 

1698/2005 и с член 29 от Регламент 

(ЕС) № […] [RDR], независимо от 

това дали на тази земя са 

разположени оранжерии или 

подвижни или неподвижни навеси;; 

 мб) „трайни насаждения“: култури, 

за които не се прилага сеитбооборот, 

различни от постоянни пасища, 

които заемат земята в продължение 

на пет години или по-дълъг период и 

дават реколта многократно, 

включително разсадници и 

нискостъблени дървесни култури с 

кратък цикъл на ротация; 

 мв)  „агролесовъдство“:  

производствена система, в която се 
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отглеждат заедно дървета и 

култивирани или отглеждани за паша 

растения във вътрешността или по 

периферията на едни и същи парцели; 

н) „икономически загуби“: всякакъв 

допълнителен разход, направен от 

селскостопански производител в 

резултат на изключителни мерки, взети 

от селскостопанския производител с цел 

намаляване на предлагането на 

съответния пазар или всякаква 

значителна загуба на продукция;  

н) „икономически загуби“: всякакъв 

допълнителен разход, направен от 

селскостопански производител в 

резултат на изключителни мерки, взети 

от селскостопанския производител с цел 

намаляване на предлагането на 

съответния пазар или всякаква 

значителна загуба на продукция;  

о) „неблагоприятно климатично 

събитие“: метеорологични условия като 

слана, бури, градушка, заледяване, 

проливни дъждове или тежка суша, 

които могат да бъдат приравнени към 

природно бедствие;  

o) „неблагоприятно климатично 

събитие“: метеорологични условия като 

слана, бури, градушка, заледяване, 

проливни дъждове или тежка суша, 

които могат да бъдат приравнени към 

природно бедствие;  

п) „болести по животните“: болестите, 

посочени в списъка на болести по 

животните, съставен от Световната 

организация за здравеопазване на 

животните, или в приложението към 

Решение 90/424/ЕИО на Съвета
29
;  

п) „болести по животните“: болестите, 

посочени в списъка на болести по 

животните, съставен от Световната 

организация за здравеопазване на 

животните, или в приложението към 

Решение 90/424/ЕИО на Съвета
29
;  

р) „екологична катастрофа“: конкретен 

случай на замърсяване, заразяване или 

влошаване на качеството на околната 

среда, свързан с конкретно събитие и с 

ограничен териториален обхват.  Тя не 

включва общи екологични рискове, 

които нямат връзка с конкретно 

събитие, като изменението на климата 

или замърсяване на атмосферата;  

р) „екологична катастрофа“: конкретен 

случай на замърсяване, заразяване или 

влошаване на качеството на околната 

среда, свързан с конкретно събитие и с 

ограничен териториален обхват.  Тя не 

включва общи екологични рискове, 

които нямат връзка с конкретно 

събитие, като изменението на климата 

или замърсяване на атмосферата;  

с) „природно бедствие“: естествено 

настъпващо събитие, свързано с живата 

или неживата природа, което води до 

съществени нарушения на системите за 

селскостопанско производство и на 

горските структури и като краен 

резултат причинява сериозни 

икономически щети на 

селскостопанския и горския сектор;  

с) „природно бедствие“: естествено 

настъпващо събитие, свързано с живата 

или неживата природа, което води до 

съществени нарушения на системите за 

селскостопанско производство и на 

горските структури и като краен 

резултат причинява сериозни 

икономически щети на 

селскостопанския и горския сектор;  

т) „катастрофично събитие“: 

непредвидено събитие, свързано с 

живата или неживата природа, 

т) „катастрофично събитие“: 

непредвидено събитие, свързано с 

живата или неживата природа, 
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предизвикано от човешка дейност, което 

води до съществени нарушения на 

системите за селскостопанско 

производство и на горските структури и 

като краен резултат причинява сериозни 

икономически щети на 

селскостопанския и горския сектор;  

предизвикано от човешка дейност, което 

води до съществени нарушения на 

системите за селскостопанско 

производство и на горските структури и 

като краен резултат причинява сериозни 

икономически щети на 

селскостопанския и горския сектор;  

у) „къса верига на доставки“: верига на 

доставки, в която участват ограничен 

брой икономически оператори, 

заинтересовани за сътрудничеството, 

местното икономическо развитие и 

близките териториални и социални 

отношения между производителите и 

потребителите;  

у) „къса верига на доставки“: верига на 

доставки, в която участват ограничен 

брой икономически оператори, 

заинтересовани за сътрудничеството, 

местното икономическо развитие и 

близките териториални и социални 

отношения между производителите и 

потребителите;  

ф) „млад селскостопански 

производител“: селскостопански 

производител на възраст под 40 години 

към момента на подаване на 

заявлението, който притежава съответни 

професионални умения и компетенции и 

установява за пръв път земеделско 

стопанство в качеството на ръководител 

на стопанството;  

ф) „млад селскостопански 

производител“: селскостопански 

производител на възраст под 40 години 

към момента на подаване на 

заявлението, който притежава съответни 

професионални умения и компетенции и 

установява за пръв път земеделско 

стопанство в качеството на ръководител 

на стопанството;  

 фа) „нов селскостопански 

производител“: селскостопански 

производител, който притежава 

съответни професионални познания и 

компетентност и установява за пръв 

път земеделско стопанство в 

качеството на ръководител на 

стопанството;  

х) „завършена дейност“ означава 

дейност, която е физически завършена 

или е изпълнена изцяло и във връзка с 

която всички съответни плащания от 

бенефициерите са извършени и 

съответното публично участие е 

изплатено на бенефициерите;  

х) „завършена дейност“ означава 

дейност, която е физически завършена 

или е изпълнена изцяло и във връзка с 

която всички съответни плащания от 

бенефициерите са извършени и 

съответното публично участие е 

изплатено на бенефициерите;  

ц) „тематични цели“: тематичните цели, 

определени в член 9 от Регламент (ЕС) 

№ [CSF/2012] на Европейския 

парламент и на Съвета
30
.  

ц) „тематични цели“: тематичните цели, 

определени в член 9 от Регламент (ЕС) 

№ [CSF/2012] на Европейския 

парламент и на Съвета
30
.  

ч) „Обща стратегическа рамка (по-

нататък наричана „ОСР“)“: Общата 

ч) „Обща стратегическа рамка (по-

нататък наричана „ОСР“)“: Общата 



 

AM\929568BG.doc  PE503.602v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

стратегическа рамка, посочена в член 10 

от Регламент (ЕС) № [CSF/2010].  

стратегическа рамка, посочена в член 10 

от Регламент (ЕС) № [CSF/2010].  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/158 

Изменение  158 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Helmut Scholz, Inês Cristina Zuber, 

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Sabine Wils, Marie-Christine 

Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В обхвата на цялостната рамка на ОСП 

подпомагането на развитието на 

селските райони допринася за постигане 

на следните цели:  

В обхвата на цялостната рамка на ОСП 

подпомагането на развитието на 

селските райони допринася за постигане 

на следните цели:  

(1)  конкурентоспособност на 

селското стопанство;  

(1)  икономическа жизнеспособност 

на земеделските стопанства;  

 (1а) подкрепа за и насърчаване на 

малките и средните земеделски 

стопанства, кооперациите и 

семейните стопанства и 

преобръщане на тенденцията към 

икономически и социален упадък и 

обезлюдяване на селските райони; 

(2)  устойчиво управление на 

природните ресурси и дейности, 

свързани с климата; 

(2)  устойчиво управление на 

природните ресурси; мерки, 

допринасящи за намаляване на 

глобалното затопляне; 

(3) балансирано териториално развитие 

на селските райони.  

(3) балансирано териториално развитие 

на селските райони.  

 (3а) създаване и поддържане на 

работни места в селските райони. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/159 

Изменение  159 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-

Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Приоритети на ЕС за развитие на 

селските райони  

Приоритети на ЕС за развитие на 

селските райони  

Постигането на целите за развитие на 

селските райони, допринасящи за 

стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, следва да се 

осъществява чрез следните шест 

приоритета на ЕС за развитие на 

селските райони, в които са отразени 

съответните тематични цели на ОСР:  

Постигането на целите за развитие на 

селските райони следва да се 

осъществява чрез следните шест 

приоритета на ЕС за развитие на 

селските райони, в които са отразени 

съответните тематични цели на ОСР  

(1) стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

с акцент върху следните области:  

(1) стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

с акцент върху следните области:  

a) стимулиране на иновациите и базата 

от знания в селските райони;  

a) стимулиране на иновациите и базата 

от знания в селските райони;  

б) укрепване на връзките между 

селското и горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите.  

б) укрепване на връзките между 

селското и горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите.  

в) поощряване на ученето през целия 

живот и професионалното обучение в 

секторите на селското и горското 

в) поощряване на ученето през целия 

живот и професионалното обучение в 

секторите на селското и горското 
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стопанство.  стопанство.  

 ва) инвестиране във и укрепване на 

местната инфраструктура в 

областта на обществения 

транспорт, водоснабдяването и 

канализацията и достъпни и 

качествени основни услуги от общ 

интерес, особено в областта на 

първичното здравеопазване 

(включително насърчаване на 

здравето и профилактика на 

заболяванията), образованието и 

полагането на грижи, жилищното 

настаняване и заетостта; 

 ва) подобряване на социалните 

условия и условията на труд в най-

уязвимите сектори и при групите, 

които са най-засегнати от 

дисбалансите на сектора, като 

работниците, и по-специално 

временните работници; 

(2)  повишаване на 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност и 

укрепване на жизнеспособността на 

стопанствата с акцент върху следните 

области:  

(2)  укрепване на жизнеспособността на 

семейните земеделски стопанства и 

кооперациите с акцент върху следните 

области:  

а) улесняване на преструктурирането на 

стопанства със сериозни структурни 

проблеми, по-специално стопанства с 

ниска степен на пазарно участие, 

пазарно ориентирани стопанства в 

определени сектори и стопанства, 

нуждаещи се от разнообразяване на 

селскостопанските дейности;  

a) улесняване на преструктурирането на 

стопанства със сериозни структурни 

проблеми, по-специално стопанства с 

ниска степен на пазарно участие, 

пазарно ориентирани стопанства в 

определени сектори и стопанства, 

нуждаещи се от разнообразяване на 

селскостопанските дейности;  

б) улесняване на приемствеността в 

селскостопанския сектор.  

б) улесняване на приемствеността в 

селскостопанския сектор.  

(3) насърчаване на организацията на 

хранителната верига и управлението на 

риска в селското стопанство с акцент 

върху следните области:  

(3) насърчаване на организацията на 

хранителната верига и управлението на 

риска в селското стопанство с акцент 

върху следните области:  

а) по-добро интегриране на първичните 

производители в хранителната верига 

посредством схеми за качество, 

популяризиране на местните пазари и 

a) по-добро интегриране на първичните 

производители в хранителната верига 

посредством схеми за качество, 

популяризиране на местните пазари и 
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къси вериги на доставки, организации 

на производителите и междубраншови 

организации;  

къси вериги на доставки, организации 

на производителите и междубраншови 

организации;  

б) подпомагане управлението на риска 

на стопанствата:  

б) подпомагане управлението на риска 

на стопанствата:  

(4) възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, зависещи от 

селското и горското стопанство, с 

акцент върху следните области:  

(4) възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, зависещи от 

селското и горското стопанство, с 

акцент върху следните области:  

а) възстановяване и запазване на 

биологичното разнообразие, 

включително в зони по Натура 2000 и 

земеделие с висока природна стойност и 

състоянието на европейските природни 

дадености;  

а) възстановяване и запазване на 

биологичното разнообразие, 

включително в зони по Натура 2000 и 

земеделие с висока природна стойност и 

състоянието на европейските природни 

дадености;  

б) подобряване управлението на водите,  б) подобряване управлението на водите,  

в) подобряване управлението на 

почвите.  

в) подобряване управлението на 

почвите.  

(5) насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и подпомагане 

на прехода към нисковъглеродна и 

устойчива на изменението на климата 

икономика в селското стопанство, 

сектора на храните и горския сектор, с 

акцент върху следните области;  

(5) насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и подпомагане 

на прехода към нисковъглеродна и 

устойчива на изменението на климата 

икономика в селското стопанство, 

сектора на храните и горския сектор, с 

акцент върху следните области;  

a)  повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство;  

a)  развиване на рационално 

потребление на вода в селското 

стопанство и разработване на култури 

и методи на производство, които се 

нуждаят от по-малко вода и ресурси;  

б)  повишаване на ефективността 

при потреблението на енергия в 

селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

б)  разработване на селскостопански 

и хранително-преработвателни 

системи, които са по-малко зависими 

от използването на изкопаеми горива; 

  

в) улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци, остатъци и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката;  

в) улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци, остатъци и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката;  

г) намаляване на емисиите на двуазотен 

окис и метан от селското стопанство;  

г) намаляване на емисиите на двуазотен 

окис и метан от селското стопанство;  
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д) стимулиране на поглъщането на 

въглерода в областта на селското и 

горското стопанство;  

д) стимулиране на поглъщането на 

въглерода в областта на селското и 

горското стопанство;  

(6) насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие в 

селските райони, с акцент върху 

следните области:  

(6) насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие в 

селските райони, с акцент върху 

следните области:  

а) улесняване на диверсификацията, 

създаване на нови малки предприятия и 

разкриване на работни места;  

a) улесняване на диверсификацията, 

създаване на нови малки предприятия и 

разкриване на работни места;  

б) стимулиране на местното развитие в 

селските райони;  

б) стимулиране на местното развитие в 

селските райони;  

в) подобряване на достъпа до, 

използването и качеството на 

информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ) в селските райони.  

в) подобряване на достъпа до, 

използването и качеството на 

информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ) в селските райони.  

Всички приоритети следва да 

допринасят за междусекторните цели в 

областта на иновациите, околната среда 

и смекчаването на последиците от и 

адаптиране към изменението на 

климата.  

Всички приоритети следва да 

допринасят за междусекторните цели в 

областта на иновациите, околната среда 

и смекчаването на последиците от и 

адаптиране към изменението на 

климата.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/160 

Изменение  160 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-

Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тематични подпрограми  Тематични подпрограми  

1.  1.  

Държавите членки могат да включат в 

обхвата на програмите за развитие на 

селските райони тематични 

подпрограми, които допринасят за 

приоритетите на ЕС за развитие на 

селските райони, насочени към 

задоволяването на установени 

специфични нужди по-специално по 

отношение на:  

Държавите членки могат да включат в 

обхвата на програмите за развитие на 

селските райони тематични 

подпрограми, които допринасят за 

приоритетите на ЕС за развитие на 

селските райони, насочени към 

задоволяването на установени 

специфични нужди по-специално по 

отношение на:  

a) млади селскостопански 

производители;  

a) млади селскостопански 

производители;  

б) малки земеделски стопанства, 

посочени в член 20, параграф 2, третата 

алинея;  

б) малки земеделски стопанства, 

посочени в член 20, параграф 2, третата 

алинея;  

 ба) подкрепа за местните пазари; 

в) планински райони, посочени в член 

33, параграф 2;  

в) планински райони, посочени в член 

33, параграф 2;  

 ва) борба с бедността и социалното 

изключване, специфични за селските 

райони; 
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г) къси вериги на доставки.  г) къси вериги на доставки.  

Примерен списък на мерките и видовете 

дейности от особено значение за всяка 

тематична подпрограма е представен в 

приложение III.  

Примерен списък на мерките и видовете 

дейности от особено значение за всяка 

тематична подпрограма е представен в 

приложение III.  

2. Тематичните подпрограми могат да 

задоволяват и специфични нужди, 

свързани с преструктурирането на 

селскостопански сектори със 

значително влияние върху развитието на 

определен селски район.  

2. Тематичните подпрограми могат да 

задоволяват и специфични нужди, 

свързани с преструктурирането на 

селскостопански сектори със 

значително влияние върху развитието на 

определен селски район.  

3.  Установените в приложение I 

размери на подпомагането могат да 

бъдат увеличени с 10 процентни 

пункта за дейностите, поддържани в 

рамките на тематичните подпрограми, 

свързани с малки стопанства и къси 

вериги на доставки. В случая на млади 

селскостопански производители и 

планински райони максималните 

размери на подпомагането може да 

бъдат увеличени в съответствие с 

приложение I. Максималният 

комбиниран процент на подпомагане 

обаче не надхвърля 90 %.  

3.  Установените в приложение I 

размери на подпомагането могат да 

бъдат увеличени с 20 процентни 

пункта за дейностите, поддържани в 

рамките на тематичните подпрограми, 

свързани с малки стопанства и къси 

вериги на доставки. В случая на млади 

селскостопански производители и 

планински райони максималните 

размери на подпомагането може да 

бъдат увеличени в съответствие с 

приложение I. Максималният 

комбиниран процент на подпомагане 

обаче не надхвърля 90 %.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/161 

Изменение  161 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin, Kyriacos 

Triantaphyllides 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква б а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) подпомагане на икономическата 

дейност, засегната от такива вреди, 

до момента, в който тя може да се 

възобнови по автономен начин; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/162 

Изменение  162 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 

Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

основни услуги на местно равнище за 

населението на селските райони, 

включително за дейности за отдих и 

културни дейности, и в съответната 

инфраструктура; 

г) инвестиции в създаването, 

подобряването, поддържането или 

разширяването на основни услуги от 

общ интерес на местно равнище за 

населението на селските райони, 

включително за дейности за отдих и 

културни дейности, и в съответната 

инфраструктура, по-специално основни 

здравни грижи (включително 

насърчаване на здравето и 

профилактика на заболяванията) и 

услуги в областта на образованието, 

жилищното настаняване и 

заетостта; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/163 

Изменение  163 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 

Marisa Matias, Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 37 заличава се 

Управление на риска  

1. Подпомагането по тази мярка 

обхваща: 

 

а) финансови вноски, изплащани 

директно на селскостопанските 

производители, за премиите за 

застраховка на реколтата, 

животните и растенията срещу 

икономически загуби, причинени от 

неблагоприятни климатични 

събития, в случай на болести по 

животните или по растенията или 

нашествие от вредители; 

 

б) финансови вноски във 

взаимоспомагателни фондове за 

изплащане на обезщетения на 

селскостопанските производители за 

икономически загуби, причинени от 

поява на болест по животните или 

по растенията или от екологична 

катастрофа; 

 

в) инструмент за стабилизиране на 

доходите под формата на финансови 
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вноски във взаимоспомагателни 

фондове за предоставяне на 

обезщетения на селскостопански 

производители, които търпят 

сериозен спад в техните доходи. 

2. За целите на параграф 1, букви б) и 

в), „взаимоспомагателен фонд“ 

означава схема, акредитирана от 

държава членка съгласно 

националното законодателство, 

чиято цел е членуващите 

селскостопански производители да се 

застраховат, при която се извършват 

компенсаторни плащания на 

членуващите селскостопански 

производители, претърпели 

икономически загуби, причинени от 

поява на болест по животните или 

по растенията или от екологична 

катастрофа, или на селскостопански 

производители, които търпят 

сериозен спад в техните доходи. 

 

3. Държавите членки гарантират, че 

се избягва свръхкомпенсация в 

резултат на комбиниране на 

настоящата мярка с други финансови 

инструменти на национално равнище 

или на равнището на ЕС или с частни 

застрахователни схеми. При 

изчисляване равнището на доходите на 

селскостопанските производители ще се 

взема предвид и директното 

подпомагане на доходите, получено по 

линия на Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията
36
 

(по-нататък наричан „ЕФПГ“). 

 

4. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 90 относно 

минималния и максималния срок на 

търговските заеми за 

взаимоспомагателни фондове, 

посочени в член 39, параграф 3, буква 

б) и член 40, параграф 4. 

 

__________________  
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36
 Регламент (EС) № […] от […] на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(2014—2020 г.), OВ L […], […], стр. 

[…]. 

 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/164 

Изменение  164 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 

Jacky Hénin, Marisa Matias 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 38 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 38 заличава се 

Застраховане на реколтата, 

животните и растенията 

 

1. Помощ съгласно член 37, параграф 

1, буква a) се отпуска единствено за 

застрахователни договори, покриващи 

загуба, причинена от неблагоприятно 

климатично събитие, от болест по 

животните или по растенията или 

от нашествие на вредители, или от 

приемането на мярка в съответствие 

с Директива 2000/29/ЕО за 

ликвидиране или ограничаване на 

болест или вредители по растенията, 

които унищожават над 30 % от 

средногодишната продукция на даден 

селскостопански производител за 

предшестващия тригодишен период 

или средния обем за три години на 

база предшестващия петгодишен 

период, като се изключват най-

високият и най-ниският показател. 

 

2.  

Настъпването на неблагоприятното  
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климатично събитие, появата на 

болест по животните или по 

растенията или нашествието на 

вредителите трябва да бъде 

официално признато като такова от 

компетентен орган на съответната 

държава членка. 

Когато е целесъобразно, държавите 

членки могат предварително да 

установят критерии, при изпълнение 

на които да се счита, че 

официалното признаване е направено. 

 

3.  

Застрахователните плащания 

покриват не повече от общия размер 

на разходите за отстраняването на 

загубите, посочени в член 37, параграф 

1, буква а), и не изискват и не са 

свързани с определяне на вида или 

количеството на бъдещото 

производство. 

 

Държавите членки могат да 

ограничат размера на премията, 

която отговаря на условията за 

помощ, като приложат подходящи 

тавани. 

 

4. Помощите се ограничават до 

максималния размер, определен в 

приложение І. 

 

Or. fr 

 

 


