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6.3.2013 B7-0082/223 

Изменение  223 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

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

Scholz и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат - 

2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Съгласно член 208 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС), целите на 

сътрудничеството за развитие, в 

това число тези, одобрени в 

контекста на Организацията на 

обединените нации и други 

международни организации, следва да 

бъдат отчитани от ОСП. Мерките, 

предприети по силата на настоящия 

регламент, не следва да застрашават 

капацитета за производство на храни 

и дългосрочната продоволствена 

сигурност 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 B7-0082/224 

Изменение  224 

Ingeborg Gräßle и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

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 директни плащания за селскостопански производители по схеми за 

подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 2 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посредством актове за изпълнение 

Комисията може да намали или 

прекрати месечните или междинни 

плащания за държава членка, ако са 

налице всички долупосочени условия:  

Посредством актове за изпълнение 

Комисията може да намали или 

прекрати месечните или междинни 

плащания за държава членка, ако един 

или повече от основните компоненти 

на въпросната национална система за 

контрол не съществува или е 

неефективен поради сериозност или 

постоянство на установените 

недостатъци, или неправомерните 

плащания не се събират с 

необходимата грижа и ако е налице 

едно от долупосочените условия:  

a) един или повече от основните 

компоненти на въпросната 

национална система за контрол не 

съществува или е неефективен поради 

сериозност или постоянство на 

установените недостатъци, или 

неправомерните плащания не се 

събират с необходимата грижа; 

 

б) посочените в буква а) недостатъци са 

с траен характер и са довели до 

приемането на най-малко два акта за 

изпълнение по смисъла на член 54 за 

изключване от финансиране от бюджета 

б) или посочените по-горе недостатъци 

са с траен характер и са довели до 

приемането на най-малко два акта за 

изпълнение по смисъла на член 54 за 

изключване от финансиране от бюджета 
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на Съюза на разходи от съответната 

държава членка; и 

на Съюза на разходи от съответната 

държава членка; или 

в) Комисията стигне до заключението, 

че съответната държава членка не е в 

състояние да приложи необходимите 

мерки за подобряване на положението 

в най-близко бъдеще.  

в) Комисията стигне до заключението, 

че съответната държава членка не е в 

състояние да приложи необходимите 

коригиращи мерки в непосредствено 

бъдеще съгласно план за действие с 

ясни показатели за напредък, който 

да се установи в консултация с 

Комисията.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/225 

Изменение  225 

Ingeborg Gräßle и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат - 

2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 56 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) ако направените или евентуалните 

разходи по връщането на цялата сума 

надхвърлят размера на подлежащата на 

връщане сума; или 

а) ако направените или евентуалните 

разходи по връщането на цялата сума 

надхвърлят размера на подлежащата на 

връщане сума; настоящото условие се 

счита за изпълнено, ако сумата, 

която трябва да бъде възстановена 

от бенефициера в контекста на едно-

единствено плащане, не надвишава 

100 EUR, или 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/226 

Изменение  226 

Ingeborg Gräßle и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат - 

2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 110 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 110 а 

 Държавите членки гарантират 

ежегодно публикуване ex post на 

бенефициерите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. В 

това свое действие те прилагат, 

mutatis mutandis, член 21 от 

делегирания на Комисията регламент 

от 29.10.2012 г. относно правилата за 

прилагане на Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/227 

Изменение  227 

Jutta Haug и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат - 

2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен– C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 65 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 65а 

 Оттегляния и намалявания на 

плащанията за селскостопански 

практики от полза за климата и 

околната среда 

 Независимо от член 65 сумата от 

оттеглянията и намаляванията, 

приложени съгласно този член в 

резултат на неспазване на 

задълженията, посочени в дял III, 

глава 2 от Регламент ... (Директни 

плащания), може да надвиши сумата 

на плащанията, посочени в тази 

глава. 

Or. en 

 

 


