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Изменение 5
Iosif Matula

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 12 а - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка държава-членка следва да се 
консултира с компетентните 
регионални органи във връзка със 
специфичните потребности и 
стратегиите за развитие, 
разработени с оглед осъществяването 
на националния стратегически план. 

Or. ro

Обосновка

За да се отговори възможно най-добре на специфичните потребности на всеки 
отделен регион, следва да бъдат консултирани компетентните регионални органи.  
По този начин може да бъде постигната най-добрата обща стратегия за регионално 
развитие.

Изменение 6
Iosif Matula

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16 а - параграф 1 - уводно изречение 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2009 г. държавите-
членки предвиждат в рамките на своите 
програми за развитие на селските 
райони, в съответствие със 
специфичните си нужди, видове 
дейности, насочени към следните 
приоритети, както са описани в 

1. До 31 декември 2009 г. държавите-
членки предвиждат в рамките на своите 
програми за развитие на селските 
райони, след предварителна 
консултация с компетентните 
регионални органи, в съответствие със 
специфичните си нужди, видове 
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стратегическите насоки на Общността и 
допълнително конкретизирани в 
националните стратегически планове:

дейности, насочени към следните 
приоритети, както са описани в 
стратегическите насоки на Общността и 
допълнително конкретизирани в 
националните стратегически планове:

Or. ro

Обосновка

При определянето на стратегиите за развитие на селските райони, следва да се 
вземат предвид и приоритетите на политиките за регионално развитие.  Обща 
политика, която съчетава тези два аспекта, целите за развитие на селските райони и 
целите за регионално развитие, може да доведе до реализиране на желаните 
резултати. 

Изменение 7
Francesco Ferrari

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 (а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) изменение на климата (a) изменение на климата и мерки, 
насочени към предотвратяване на 
влошаването на състоянието на 
почвите, 

Or. it

Обосновка

Почвите играят основна роля в земеделския сектор. Използването на земеделските 
почви и начините на управлението им представляват  основен елемент за посрещане 
на новите предизвикателства като изменението на климата, възобновяемите 
енергийни източници, недостига на вода, биоразнообразието. 
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Изменение 8
Iosif Matula

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 (б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) възобновяеми енергийни източници, (б) подобряване на енергийната 
ефективност, диверсификация и
използване на възобновяеми енергийни 
източници,

Or. ro

Обосновка

Вж изменение 6.

Изменение 9
Francesco Ferrari

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 (ж а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жa) мерки за подпомагане на 
младите земеделски производители.

Or. it

Обосновка

Подкрепата за младите земеделски производители позволява в средносрочен план да 
се постигне икономическа възвръщаемост, която да стимулира растежа на 
икономиките на селските райони. 
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Изменение 10
Iosif Matula

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 а– алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видовете дейности, които следва да 
бъдат отнесени към приоритетите, 
посочени в посочени в параграф 1, 
букви а) до е) следва да отчитат и 
осъществяването на целите за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване. 

Or. ro

Обосновка

Вж изменение 6.

Изменение 11
Iosif Matula

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16 а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От 1 януари 2009 г. за видовете 
дейности, посочени в параграф 1, букви 
а) до е) от настоящия член, 
определените в приложение I равнища 
на интензитета на помощта може да 
бъдат увеличени с 10 процентни пункта.

2. От 1 януари 2009 г. за видовете 
дейности, посочени в параграф 1, букви 
а) до е) от настоящия член, 
определените в приложение I равнища 
на интензитета на помощта може да 
бъдат увеличени с 10 процентни пункта, 
с оглед осъществяването на целите за 
териториално сближаване на 
регионите от Европейския съюз.

Or. ro
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Обосновка

Развитието и сближаването на регионите от Европейския съюз може най-бързо да се 
осъществи чрез предоставянето на средства за специфичните потребности на всеки  
отделен регион.  Икономическият напредък и устойчивото развитие могат да се 
осъществят единствено, ако се отпуснат значителни средства за областите с най-
голям потенциал за растеж, като енергийната ефективност и биоразнообразието. 
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