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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението и застъпва становището, че проверката на 
състоянието на реформата на Общата селскостопанска политика следва да осигури 
намаляване на бюрокрацията, опростяване на процедурите и по-добра координация на 
инструментите.

По тази причина докладчикът счита, че следва да има съгласуван подход между 
финансирането на развитието на селските райони и други свързани политики на ЕС 
като например политиката за сближаване. Това би помогнало за координирането на 
интервенциите, избягването на припокриване и увеличаването на наличните финансови 
средства.

При финансирането на развитието на селските райони, което вече е под финансов 
натиск, трябваше да се гарантира, че съществуващите мерки и одобрени интервенции 
разполагат с достатъчни средства за изпълнение. По тази причина на държавите-членки 
следва да бъде дадена възможност да определят собствените си програми за развитие 
на селските райони в съответствие с техните специфични потребности.

Като се вземат предвид ограничените ресурси за развитие на селските райони въобще, 
докладчикът застъпва становището, че следва да се разгледа възможността за 
обвързване на финансовите ресурси за структурно развитие и за развитие на селските 
райони. По тази причина възможността да бъдат използвани неусвоени ресурси от 
структурните фондове (благодарение на правилото N+2, N+3) следва да съставлява 
важна мярка, способна да доведе до подкрепа не само за политиката за сближаване, но 
и за програмите за развитие на селските райони (макар и текущо финансирани от 
функция 2), като за целта следва да се приложи по-голяма гъвкавост.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с член 9, параграф 4 
и член 10, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 г. [относно установяване 

(11) В съответствие с член 9, параграф 4 
и член 10, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 г. [относно установяване 
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на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 
развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира, че 
сума, равна на тези финансови ресурси, 
трябва да се използва за подпомагане на 
дейностите, свързани с новите 
предизвикателства.

на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 
развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира, че 
сума, равна на тези финансови ресурси, 
трябва да се използва за подпомагане 
както на съществуващите, така и на 
новите дейности, свързани с новите 
предизвикателства в зависимост от 
решенията на всяка държава-членка.

Or. en

Обосновка

Освен установените нови предизвикателства трябва да се гарантира, че и вече 
съществуващите мерки и одобрени интервенции разполагат с достатъчно средства 
за прилагане.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Тези дейности следва да са 
съвместими с дейностите, 
финансирани от други фондове на 
Общността и по-специално от 
структурните фондове (Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд).

Or. en
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Обосновка

Координираният подход с други свързани политики на ЕС като например политиката 
за сближаване би помогнал за координирането на интервенциите, избягването на 
припокриване и увеличаването на наличните финансови средства.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) С оглед да се гарантира 
подходящо финансиране на 
програмите за развитие на селските 
райони, следва да се приложи по-
голяма гъвкавост, за да се даде 
възможност за целта да се използват 
и неусвоени ресурси от структурните 
фондове (функция 1б).

Or. en

Обосновка
Възможността да се използват неусвоени ресурси от структурните фондове 
(благодарение на правилото N+2, N+3 – функция 1б) с оглед подпомагане на други 
програми на ЕС, свързани с политиката за сближаване и развитието на селските 
райони, трябва сериозно да се вземе предвид. Ограничените ресурси, предназначени за 
структурни дейности на място, изискват за целта да бъде установена нова система.
Следва да се въведе и по-голяма гъвкавост, за да могат тези ресурси да се използват и 
за развитие на селските райони (текущо финансирани от функция 2).

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки осигуряват 
синергия със сходни дейности, 
финансирани от други фондове на 
Общността, по-специално 
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структурните фондове, и по 
целесъобразност развиват 
интегрирани подходи по отношение 
на стратегиите, дейностите и 
финансирането.

Or. en

Обосновка

Същата обосновка, както за изменение 2.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1  точка 7
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 69  параграф 5а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Сума равна на сумите, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 9, 
параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов 
регламент за схемите за директно 
подпомагане)], се изразходва от 
държавите-членки в периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. 
като помощ от Общността в 
съответствие с настоящите програми за 
развитие на селските райони за 
дейностите, посочени в член 16a от 
този регламент, одобрен след 1 януари 
2010 г.

(5а) Сума равна на сумите, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 9, 
параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов 
регламент за схемите за директно 
подпомагане)], се изразходва от 
държавите-членки в периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. 
като помощ от Общността в 
съответствие с настоящите програми за 
развитие на селските райони както за 
съществуващите, така и за новите 
дейности, свързани с новите 
предизвикателства, в зависимост от 
решенията на всяка държава-членка.

Or. en

Обосновка

Същата обосновка, както за изменение 1.
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