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6.3.2013 B7-0081/180 

Изменение  180 

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) - 2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Местните групи за действие 

включват също съществуващите 

групи LEADER, окачествени вече в 

съответствие с Leader II
1
 или 

Leader+
2 
  или в съответствие с член 

62 от Регламент (ЕО) на Съвета 

1698/2005 (ЕЗФРСР)
 3
 при условие, че 

посочените групи изпълняват всички 

изисквания, установени в членове 
 
28, 

29 и 30 от регламента [РОР]. 
  
 

 ______________ 

 1 
Известие на Комисията до 

държавите членки, определяща 

насоки за общи грантове или 

интегрирани оперативни програми, за 

които държавите членки са поканени 

да представят молби за помощ в 

рамките на инициатива на 

Общността за развитие на селските 

райони (Leader II) (ОВ C 180, 1.7.1994 

г., стр. 48). 

 2 Известие на Комисията до 

държавите членки от 14 април 2000 г. 

за определяне на насоки за 

инициативата на Общността за 

развитие на селските райони (Лидер+) 
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(ОВ C 139, 18.5.2000 г., стр. 5). 

Известие, последно изменено от 

съобщение на Комисията, изменящо 

известието до държавите членки от 

14 април 2000 г., определящо насоки за 

инициативата на Общността за 

развитие на селските райони 

(Leader+) (ОВ C 294, 4.12.2003 г., стр. 

11). 

 3 
Регламент (ЕО) № 3/2005 на Съвета 

от 20 септември 2005 година относно 

подпомагане на развитието на 

селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Изменение  181 

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) - 2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 67 – параграф 4 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. По отношение на разходите, 

сумите по ДДС са допустими за 

случаите, когато не подлежат на 

възстановяване в съответствие с 

националното законодателство в 

областта на ДДС.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Изменение  182 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski and others 

 

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) - 2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 65 – параграф 7 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7a. Най-малко 25 % от общия принос 

от ЕЗФРСР за програмата за 

развитие на селските райони се 

заделя за мерки съобразно членове 18, 

параграф 1, буква г), 22, 29 и членове 

30, 31, 32 и 35. 

Or. en 

Обосновка 

Обхватът на мерките, посочени в член 65, параграф 7 от предложението на 

докладчика за компромисно изменение следва да се разшири, за да включи всички 

мерки, оказващи положително въздействие върху смекчаването на последиците от 

изменението на климата и приспособяването и управлението на земята, по-конкретно 

плащанията за подкрепа на инвестициите, допринасящи за тези цели, за области, 

изправени пред природни или други специфични ограничителни мерки, мерки, свързани 

с горското стопанство и плащания за обекти по Натура 2000, както и  плащания, 

свързани с прилагането на Рамковата директива за водите.    В рамките на 

преговорите по многогодишната финансова рамкова от особено значение са 

резултатите и съкращенията по втория стълб на ОСП.  
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6.3.2013 B7-0081/183 

Изменение  183 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski and others 

 

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) - 2011/0282(COD) 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 70 – параграф -1 (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Бенефициерите на помощта, 

включително местните групи за 

действие, могат да поискат авансово 

плащане до 50% от публичното 

подпомагане, ако такава възможност 

е включена в програмата за развитие 

на селските райони.  

Or. en 

Обосновка 

В рамките на програмата за развитие на селските райони е възможно да се 

приложат както инвестиционни, така и неинвестиционни операции (обучения, 

консултантски услуги, информационни и промоционални програми, сътрудничество), и 

следователно в предложението за регламент да се включат авансови плащания 

единствено за случая на инвестиционни операции е необосновано и води до 

неравностойно третиране на бенефициерите по програмата за развитие на селските 

райони.   С цел да се регулират авансовите плащания по възможно най-прозрачния 

начин предлагаме всички разпоредби по този въпрос да бъдат включени в член 70.  

 

 


