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6.3.2013 B7-0081/168 

Изменение  168 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 

Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) В съответствие с член 208 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) целите на 

сътрудничеството за развитие, 

включително тези, одобрени в 

контекста на Организацията на 

обединените нации и други 

международни организации, следва да 

се вземат предвид от ОСП. Мерките, 

предприети по силата на настоящия 

регламент, не следва да застрашават 

способността за производство на 

храна и дългосрочното 

продоволствено осигуряване на 

развиващите се страни, особено на 

най-слабо развитите страни (НСРС), 

и следва да допринасят за 

постигането на ангажиментите на 

Съюза във връзка със смекчаването на 

изменението на климата. 

Or. en 

(Това е изменение 1 от становището на комисията по развитие) 
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6.3.2013 B7-0081/169 

Изменение  169 

Alyn Smith 

от името на групата Verts/ALE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 24 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. „Агро-лесовъдни системи“означава 

системи за използване на земята, при 

които се отглеждат комбинирано 

дървета и екстензивни селскостопански 

култури на една и съща площ. 

Държавите членки определят 

максималния брой дървета, които могат 

да се засаждат на хектар, като се 

съобразяват с местните почвено-

климатични условия, горските видове и 

с необходимостта от осигуряване на 

земеделско ползване на земята. 

2. „Агро-лесовъдни системи“означава 

системи за използване на земята, при 

които се отглеждат комбинирано 

дървета и селскостопански култури на 

една и съща площ. Държавите членки 

определят максималния брой дървета, 

които могат да се засаждат на хектар, 

като се съобразяват с местните почвено-

климатични условия, горските видове и 

с необходимостта от осигуряване на 

земеделско ползване на земята. 

Or. en 

Обосновка 

Агро-лесовъдните системи не следва да се ограничават до екстензивни 

селскостопански култури. 
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6.3.2013 B7-0081/170 

Изменение  170 

Alyn Smith 

от името на групата Verts/ALE 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 

 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Разкриването и развитието на нови 

икономически дейности под формата на 

нови стопанства, нови предприятия или 

нови инвестиции в неселскостопански 

дейности е от централно значение за 

развитието и конкурентоспособността 

на селските райони. Дадена мярка за 

развитие на стопанствата и 

предприятията следва да улеснява 

първоначалното установяване на млади 

селскостопански производители и 

структурното приспособяване на 

техните стопанства след 

първоначалното им установяване, 

стартирането на неселскостопански 

дейности на младите селскостопански 

производители и учредяването и 

развитието на неселскостопански МСП 

в селските райони. Освен това следва да 

се насърчава развитието на малки 

стопанства, които са потенциално 

жизнеспособни от икономическа гледна 

точка. С цел гарантиране на 

(21) Разкриването и развитието на нови 

икономически дейности под формата на 

нови стопанства, нови предприятия или 

нови инвестиции в неселскостопански 

дейности е от централно значение за 

развитието и конкурентоспособността 

на селските райони. Дадена мярка за 

развитие на стопанствата и 

предприятията следва да улеснява 

първоначалното установяване на млади 

селскостопански производители и 

структурното приспособяване на 

техните стопанства след 

първоначалното им установяване, 

стартирането на неселскостопански 

дейности на младите селскостопански 

производители и учредяването и 

развитието на неселскостопански МСП 

в селските райони. Освен това следва да 

се насърчава развитието на малки 

стопанства, които са потенциално 

жизнеспособни от икономическа гледна 

точка. С цел гарантиране на 
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жизнеспособността на новите 

икономически дейности, предвидени в 

тази мярка, помощта следва да се 

предоставя само при представянето на 

бизнес план. Помощта за създаване на 

предприятия следва да обхваща 

единствено първоначалния период от 

жизнения цикъл на предприятието и да 

не се превръща в оперативна помощ. 

Следователно, ако държавите членки са 

избрали да предоставят помощ на 

вноски, тези вноски следва да се 

отпускат за максимален период от пет 

години. Освен това, за да се насърчи 

преструктурирането на 

селскостопанския сектор, следва да се 

осигури подпомагане под формата на 

годишни плащания за 

селскостопанските производители, 

които участват в схемата за дребни 

селскостопански производители, 

установена в дял V от Регламент (ЕС) 

№ DP/2012, които се задължат да 

прехвърлят цялото си стопанство и 

съответните права на плащане на 

друг селскостопански производител, 

който не участва в тази схема 

жизнеспособността на новите 

икономически дейности, предвидени в 

тази мярка, помощта следва да се 

предоставя само при представянето на 

бизнес план. Помощта за създаване на 

предприятия следва да обхваща 

единствено първоначалния период от 

жизнения цикъл на предприятието и да 

не се превръща в оперативна помощ. 

Следователно, ако държавите членки са 

избрали да предоставят помощ на 

вноски, тези вноски следва да се 

отпускат за максимален период от пет 

години. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/171 

Изменение  171 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 35 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (35a) Селскостопанските знания, 

науки и технологии следва да 

допринасят за 

мултифункционалността на 

селското стопанство, да поддържат 

многообразието на селското 

стопанство и хранителните 

системи, да поддържат 

биологичното разнообразие, 

природните ресурси, да подобряват 

поминъка в селските региони, 

включително чрез увеличаване на 

диверсифицирането на земеделските 

стопанства от малък мащаб, както и 

да се ограничават вредните 

въздействия на селскостопанските 

дейности върху хората и околната 

среда; 

Or. en 

 

 


