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КРАТКА ОБОСНОВКА

Разглежданото предложение представлява навременен отговор на Европейската 
комисия на изискванията, произтичащи от приетото от Съвета на Европейския съюз на 
11 декември 2008 г. решение да одобри европейски план за икономическо 
възстановяване, съдържащ конкретни мерки в редица отрасли, попадащи в 
общностните и национални правомощия за преодоляване на икономическата и 
финансова криза, засегнала европейските пазари от 2007 г.  
В областта на развитието на селските райони, текстът на Комисията предлага 
включването на актуални изменения към Регламент 1698 /2005/ЕО, имащи за цел да 
отразят предвижданията на европейския план за икономическо възстановяване.    

По-конкретно, се предвижда отпускането на 1,5 млрд. EUR на разположение на всички 
държави-членки в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), с оглед да се развие широколентовият интернет в селските райони и 
да се посрещнат новите предизвикателства, определени в контекста на оценката на 
средносрочната реформа на Общата селскостопанска политика от 2003 г. (изменение на 
климата, възобновяеми енергийни източници, управление на водните ресурси, 
биоразнообразие), която бе завършена през ноември 2008 г. 
Като цяло това предложение изцяло се подкрепя от докладчика по становище, който 
счита, че подобни мерки, ако бъдат приложени бързо и в съответствие с цялостна 
логика, със сигурност могат да допринесат за възстановяване на националните 
икономики и за възстановяването на доверието на потребителите в системата. 
Все пак, поради очевидната неотложност, която в този труден период характеризира 
законодателната дейност и работите по планиране на общностно равнище, докладчикът 
по становище счита за необходимо включването на някои допълнителни елементи, 
които могат да допринесат за отразяването на посочената неотложност и при фазата на 
прилагане на горепосочените мерки в рамките на държавите-членки.  

Следователно предложените изменения имат за цел да гарантират, че държавите-
членки ще проведат подходяща информационна дейност, от една страна, по отношение 
на регионалните органи за незабавното актуализиране на съответните планове за 
развитие на селските райони и, от друга страна, на потенциалните бенефициери и 
заинтересувани страни, относно предоставянето на допълнителни финансови средства, 
предназначени за дейности в селските райони. 

Освен това счита, че е необходимо да подчертае необходимостта от максимално 
увеличаване на възможностите за извършване на разходи през първите финансови 
години, както това е посочено от Съвета в съответствие с целта за икономическо 
възстановяване на цялата територия на Европейския съюз, като изразява желание да 
бъдат приети процедури за изпълнение, които да се вдъхновяват от принципите за 
ускоряване и опростяване.

Накрая, с цел да се увеличи прозрачността и информираността по отношение на 
резултатите, получени в периода 2009 - 2011 г. и да се осигурят подходящи 
инструменти за координиране на финансовите дейности по ЕЗФРСР и структурните 
фондове по отношение на финансирането на инфраструктурите за широколентов 
интернет, Европейската комисия се призовава да включи в рамките на годишния 
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мониторингов доклад, предвиден за Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони раздел, който да е изрично посветен на проверка на получените 
резултати, отнасящи се до тези дейности.  

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 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Изискванията за неотложност, 
свързани с осъществяването на 
посочените действия налагат 
използването на принципите, 
вдъхновени от ускоряването и 
опростяването на процедурите с цел да 
се гарантира бързото влизане в сила на 
измененията, свързани с европейския 
план за икономическо възстановяване и 
тяхната ефикасност по отношение на 
настоящата ситуация на криза.    
За тази цел, мерките, предвидени от 
настоящия регламент трябва да бъдат 
подкрепени чрез всеобхватни действия
по разпространение в държавите-
членки на подходяща информация за 
регионалните органи и потенциалните 
бенефициери на средства.  

Or. it

Обосновка

Предложеното изменение въвежда, сред мотивите за приемане на разпоредбата, 
неотложността на осъществяването на действия, която налага подходящо и 
навременно информиране на потенциалните бенефициери относно новата 
инициативи, и, от друга страна, приемане на ускорени и опростени процедури по 
прилагане, включително по отношение на конкретните ограничения във времето, 
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определени в разпоредбата.  

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент 1698/2005
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

“1. Държавите-членки преразглеждат в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 12, параграф 1, своите планове за 
национална стратегия вследствие на 
прегледа на стратегическите насоки на 
Общността, посочен в член 10.“

“1. Държавите-членки преразглеждат в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 12, параграф 1, своите планове за 
национална стратегия вследствие на 
прегледа на стратегическите насоки на 
Общността, посочен в член 10, като 
осигурят подходяща информационна 
дейност в подкрепа на регионалните 
органи и на потенциалните 
потребители на фондовете".

Or. it

Обосновка
Изменението превръща в нормативна уредба първото твърдение на предишното 
изменение 1, отнасящо се до обосновката.  

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент 1698/2005
Член 16 а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преразгледаните програми за развитие 
на селските райони, които се отнасят до 
посочените в настоящия параграф 
дейности, се представят на Комисията 
най-късно до 30 юни 2009 г.

Преразгледаните програми за развитие 
на селските райони, които се отнасят до 
посочените в настоящия параграф 
дейности и се вдъхновяват от 
принципите за ускоряване и 
опростяване по отношение на 
осъществяването на действията, се 
представят на Комисията най-късно до 
30 юни 2009 г.
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Or. it

Обосновка

Като се има предвид краткото време, предоставено на държавите-членки за внасяне 
на изменения в националните им планове, се призова за ясно и навременно 
разпространение на новите нормативни разпоредби, както и за приемане на ускорени 
и опростени процедури както за разходите, така и за отчетните дейности. 

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 6 – буква б
Регламент 1698/2005
Член 69 – параграф 5 а– алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на доклада за развитие на 
селските райони, представян ежегодно 
от Европейската комисия, специален 
раздел е посветен на мониторинга на 
дейностите, свързани с 
приоритетите, посочени в член 16 а, 
буква ж).

Or. it

Обосновка

С настоящето изменение се цели включването на възможност да се провери в ход 
дали ускорената процедура, приложена във фазата на предоставяне на средствата 
среща подходящ отговор и в момента на осъществяване на разходите.   Това се прави 
с цел да се гарантира ефикасността на действията и да се предоставят подходящи 
инструменти за гарантиране на необходимата координация с аналогични дейности, 
финансирани от структурните фондове. 
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