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8.3.2018 A8-0048/50 

Изменение  50 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 101 

 

Предложение за резолюция Изменение 

101. потвърждава, че прилагането на 

модернизирана обща селскостопанска 

политика е от основно значение за 

продоволствената сигурност и 

независимост, за запазването на 

населението в селските райони и на 

заетостта, за устойчивото развитие, 

за устойчивостта на околната среда, 

на селското и на горското 

стопанство и за осигуряването на 

здравословни храни с високо качество 

и на приемлива цена за европейските 

граждани; посочва, че потребностите 

от храна и свързаните със здравето 

изисквания нараснаха, също както и 

необходимостта от осигуряване на 

подкрепа за земеделските стопани с 

оглед на преминаването към по-

екологосъобразни селскостопански 

практики и от справяне с изменението 

на климата; подчертава 

необходимостта от осигуряване на 

подкрепа за сигурността на доходите 

на земеделските стопани и от 

укрепване на връзката между ОСП и 

осигуряването на обществени блага; 

подчертава, че ОСП е една от най-

интегрираните политики и че тя се 

финансира предимно на равнище ЕС, 

поради което замества националните 

разходи; 

101. подчертава необходимостта 

от устойчива селскостопанска 

политика и потвърждава, че 

прилагането на модернизирана обща 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за постигане на 

нейните цели, заложени в 

Договорите; подчертава, че е 

необходимо да се гарантира, че 

разходите по линия на ОСП 

действително постигат 

определените цели; подчертава в 

това отношение необходимостта от 

по-голяма съгласуваност между 

отделните области на политиката с 

цел подобряване на устойчивото 

управление на природните ресурси и 

усъвършенстване на предназначени за 

това инструменти в рамките на 

ОСП; посочва, че възстановяването, 

модернизирането и разширяването на 

инфраструктурата за научни 

изследвания и развитие, наред с 

подкрепата за адекватно последващо 

образование, са важни елементи за 

стимулиране на иновациите и за 

подпомагане на преминаването към по-

устойчиви и щадящи в по-голяма 

степен климата селскостопански 

практики, които осигуряват 

продоволствена сигурност и 

безопасност на храните; приветства 
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стратегическия подход на 

Комисията, представен в нейното 

съобщение „Бъдещето на прехраната 

и селското стопанство“, да 

предостави по-голяма гъвкавост на 

държавите членки за намирането на 

подходящи средства за насочване на 

селскостопанските им сектори към 

постигане на общите цели във връзка 

с околната среда по най-ефективния 

начин; подчертава освен това 

необходимостта от укрепване на 

връзката между ОСП и осигуряването 

на обществени блага, които носят 

реална добавена стойност; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Изменение  51 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 102 

 

Предложение за резолюция Изменение 

102. подчертава, че бюджетът на ОСП 

в следващата МФР следва най-малкото 

да се запази на настоящото си 

равнище за ЕС-27 по постоянни цени; 

подчертава, че новите 

предизвикателства, пред които ще се 

изправя следващата ОСП, изискват 

предоставянето на подходящо 
финансиране въз основа на анализ на 

текущата политика и бъдещите 

потребности; подчертава, че 

директните плащания са източник 

на ясна добавена стойност от ЕС и 

укрепват единния пазар, като се 

избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на 

повторна национализация и на 

национално съфинансиране на 

директните плащания в това 

отношение; подчертава 
необходимостта от продължаване на 

мерките за запазване на производството 

в сектори, които са жизненоважни за 

уязвимите райони, от реформа на 

резерва за кризи в селското стопанство, 

от увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на 

различните периодични кризи в 

чувствителните сектори, от 

102. подчертава, че бюджетът на ОСП 

в следващата МФР следва да бъде 

опростен и ориентиран към 

резултатите, като се постави 

акцент върху прилагането на 

целенасочен подход и се осигурят 

проследяване и мониторинг, чрез 

което ще се укрепи надеждността на 

бюджета; подчертава, че следващата 

ОСП се нуждае от адекватно 

финансиране, тъй като 

предоставянето на подкрепа за 

селскостопанския сектор е свързано с 

постигането на резултати и 

осигуряването на обществени блага, 

като се има предвид уязвимостта на 

някои райони и необходимостта от 

продължаване на мерките за запазване 

на производството в сектори, които са 

жизненоважни за тях; подчертава 

необходимостта да се осигури 

селскостопанско производство във 

всички части на ЕС, както и в 

районите с природни ограничения; 

подчертава необходимостта от 

реформа на резерва за кризи в селското 

стопанство и от създаването на нови 

инструменти и механизми, които могат 

да смекчат нестабилността на цените; 

настоятелно призовава Комисията да 

осигури необходимата финансова и 
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създаването на нови инструменти, които 

могат да смекчат нестабилността на 

цените, и от увеличаване на 

финансирането за програмите от 

специфични мерки за отдалечените 

региони и за островите (програмите 

POSEI); настоятелно призовава 

Комисията да продължи процеса на 

сближаване на директните плащания 

и да осигури необходимата финансова и 

правна рамка за веригата за доставки на 

храни, за да се противодейства на 

нелоялните търговски практики; 

посочва, че селските райони в ЕС са 

изправени пред сериозни проблеми и 

следователно се нуждаят от 

специфична подкрепа; 

правна рамка за веригата за доставки на 

храни, за да се противодейства на 

нелоялните търговски практики; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Изменение  52 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 103 

 

Предложение за резолюция Изменение 

103. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на морската 

среда и на „синята икономика“ и 

техния принос за устойчивата 

продоволствена независимост на ЕС 

от гледна точка на обезпечаване на 

устойчивостта на европейската 

аквакултура и европейското 

рибарство и на смекчаването на 

въздействието върху околната среда; 

посочва, че общата политика в областта 

на рибарството е в изключителната 

компетентност на ЕС; подчертава в това 

отношение необходимостта да се запази 

специален, достатъчно финансиран, 

независим и достъпен фонд за 

рибарството, за да се изпълнява тази 

политика; призовава за повторното 

въвеждане на програмата POSEI в 

областта на рибарството, тъй като 

тя е от голямо значение за най-

отдалечените региони на ЕС; 

призовава най-малкото за 

запазването на равнището на 

бюджетните кредити за сектора на 

рибарството съгласно действащата 

МФР и в случай на необходимост, за 

увеличаване на финансовите средства 

за морското дело; предупреждава за 

103. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на морската 

среда и на „синята икономика“; посочва, 

че опазването на морските 

биологични ресурси по линия на 
общата политика в областта на 

рибарството (ОПОР) е в 

изключителната компетентност на ЕС; 

подчертава, че Европейският фонд за 

морско дело и рибарство (ЕФМДР) е 

основният инструмент за 

финансиране, подкрепящ ОПОР; 

подчертава, че ЕФМДР е механизъм 

за съфинансиране и изтъква в това 

отношение необходимостта да се запази 

специален, прозрачен и достъпен фонд 

за рибарството, за да се изпълняват 

целите на ОПОР, и по-специално да се 

насърчава конкурентен, 

екологосъобразен, икономически 

жизнеспособен и социално отговорен 

сектор на рибарството и 

аквакултурите; предупреждава за 

възможни отрицателни последици за 

сектора в случай на „твърдо“ излизане 

на Обединеното кралство от ЕС и 

отбелязва, че други финансови 

инструменти на бюджета на ЕС биха 

могли да осигурят допълнителни 
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възможни отрицателни последици за 

сектора в случай на „твърдо“ излизане 

на Обединеното кралство от ЕС; 

отбелязва, че други финансови 

инструменти, в допълнение към 

безвъзмездните средства, биха могли 

да осигурят допълнителни възможности 

за финансиране; 

възможности за финансиране в 

областта на рибарството и 

морското дело; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Изменение  53 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 109 

 

Предложение за резолюция Изменение 

109. изразява готовност да разгледа 

възможностите за опростена и 

рационализирана структура на 

инструментите за външно финансиране, 

при условие че чрез нея се повишават 

прозрачността, отговорността, 

ефикасността, съгласуваността и 

гъвкавостта и се спазват целите на 

свързаните с нея политики; призовава за 

запазването на отделни, специални 

инструменти за 

предприсъединителната помощ, 

съседството, развитието и 

хуманитарната помощ предвид 

техните политически и финансови 

особености; отбелязва, че част от 

тази структура следва да бъде ЕФР, 

който да бъде включен в бюджета над 

договорените тавани, без Механизма 

за подкрепа на мира в Африка, и тя да 

се характеризира с по-прозрачно 

инкорпориране на съответните 

доверителни фондове и инструменти;

  

109. изразява готовност да разгледа 

възможностите за опростена и 

рационализирана структура на 

инструментите за външно финансиране, 

при условие че чрез нея се повишават 

прозрачността, отговорността, 

ефикасността, съгласуваността и 

гъвкавостта и се спазват целите на 

свързаните с нея политики; подчертава, 

че тези цели не могат да бъдат 

постигнати без управленска 

структура, която създава условия за 

политически контрол, основава се на 

стратегия, е приобщаваща и 

отговорна и дава възможност за 

стабилен и прозрачен демократичен 

контрол от страна на Европейския 

парламент; приканва Комисията и 

ЕСВД да предложат план за реформа 

на инструментите, включващ 

подобна структура на управление; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Изменение  54 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 109 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  109а. оценява, факта че ЕС се 

ангажира с въпроси като правата на 

човека, демокрацията, подкрепата за 

гражданското общество и 

хуманитарна помощ, както и с 

различни цели, задачи и 

специфичната политическа и 

стратегическа стойност на 

настоящите инструменти; 

подчертава, че реформата не следва 

да подкопава постигането на 

политическите цели на отделните 

инструменти; разбира 

съществуващата загриженост във 

връзка с тези инструменти предвид 

тяхната специфичност от гледна 

точка на поставените цели и 

изпълнението им и по тази причина 

призовава за запазването на 

независими инструменти за 

предприсъединителната помощ, 

съседството, развитието, 

хуманитарната помощ и 

демокрацията и правата на човека 

предвид техните специфични и 

финансови аспекти; отбелязва, че 

част от тази структура следва да 

бъде ЕФР, който да бъде включен в 

бюджета над договорените тавани, 

без Механизма за подкрепа на мира в 

Африка, и тя да се характеризира с 
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по-прозрачно инкорпориране на 

съответните доверителни фондове и 

инструменти; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Изменение  55 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 127 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  127а. счита, че ако се постигне 

споразумение относно следващата 

МФР преди изборите за Европейски 

парламент, секторното 

законодателство за създаване на 

следващото поколение програми на 

ЕС, договорени от членовете на 

настоящия Парламент, следва да 

бъде прието от новоизбрания 

Парламент; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Изменение  56 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 127 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  127б. счита, че новоизбраният 

Парламент може, като действа с 

абсолютно мнозинство от 

съставляващите го членове и в 

рамките на шест месеца след 

изборите за Европейски парламент, 

да изиска от Комисията да предложи 

преразглеждане на секторното 

законодателство за създаване на 

последващите програми на ЕС за 

следващата МФР, приета от 

предходния законодателен орган; 

Or. en 

 

 


