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28.5.2018 A8-0178/12 

Изменение  12 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. призовава, за да се направи 

системата по-проста и по-прозрачна, 

действащата система за изчисляване на 

директните плащания по стълб I, 

особено в държави членки, в които 

стойността на правата на плащане 

все още се изчислява отчасти въз 

основа на исторически референтни 

стойности, да се модернизира и да се 

замени с метод на ЕС за изчисляване на 

плащанията, който основно подпомага 

доходите на земеделските стопани в 

рамките на определени граници и чрез 

който плащанията могат да се 

увеличават, така че да компенсират 

степента на принос на стопанствата за 

предоставянето на обществени блага 

съгласно резултатите и целите на ЕС до 

2030 г.; 

55. призовава, за да се направи 

системата по-проста и по-прозрачна, 

действащата система за изчисляване на 

директните плащания по стълб I да се 

модернизира и да се замени с метод на 

ЕС за изчисляване на плащанията, който 

основно подпомага доходите на 

земеделските стопани в рамките на 

определени граници и чрез който 

плащанията могат да се увеличават, така 

че да компенсират степента на принос 

на стопанствата за предоставянето на 

обществени блага съгласно резултатите 

и целите на ЕС до 2030 г.; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Изменение  13 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. приветства опростената, 

обоснована, прозрачна и лесна за 

прилагане схема за единно плащане на 

площ (СЕПП), която беше приложена 

успешно в много държави членки; 

поради това призовава СЕПП да се 

запази и след 2020 г. и предлага тя да 

бъде използвана във всички държави 

членки или от всички земеделски 

стопани в ЕС; 

56. призовава за това, ОСП да 

възстанови обвързаната с 

производството система на 

подпомагане, при която по-ефикасно 

се взема предвид положението на 

земеделските стопанства, считано 

от 2020 г.; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Изменение  14 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 67 

 

Предложение за резолюция Изменение 

67. счита, че при стриктните условия 

за възможност за гарантиране на 

еднакви условия на конкуренция в 

рамките на единния пазар, за 

предотвратяване на нарушенията на 

конкуренцията, особено по отношение 

на суровините, за осигуряване на 

съответствие с правилата на СТО и за 

недопускане на компромис с 

постигането на целите в областта на 

околната среда и климата, плащанията 

на доброволното, обвързано с 

производството подпомагане следва да 

се запазят, но следва да се активират 

само след оценка от Комисията; 

счита, че доброволното, обвързано с 

производството подпомагане служи 

като инструмент за удовлетворяване на 

нуждите на чувствителните сектори и за 

постигане на специфични цели, 

свързани с околната среда, климата или 

качеството и пускането на пазара на 

земеделски продукти, стимулиране на 

земеделските практики, които отговарят 

на високи стандарти на хуманно 

отношение към животните и екологични 

стандарти, компенсиране на 

специфични затруднения, по-специално 

произтичащи от структурните 

конкурентни недостатъци на 

необлагодетелстваните и планинските 

67. счита, че при стриктните условия 

за възможност за гарантиране на 

еднакви условия на конкуренция в 

рамките на вътрешния пазар, за 

предотвратяване на нарушенията на 

конкуренцията, особено по отношение 

на суровините, за осигуряване на 

съответствие с правилата на СТО и за 

недопускане на компромис с 

постигането на целите в областта на 

околната среда и климата, плащанията 

на доброволното, обвързано с 

производството подпомагане следва да 

се запазят, но следва да се активират 

само след като Комисията е била 

уведомена за тях; счита, че 

доброволното, обвързано с 

производството подпомагане служи 

като инструмент за удовлетворяване на 

нуждите на чувствителните сектори и за 

постигане на специфични цели, 

свързани с околната среда, климата или 

качеството и пускането на пазара на 

земеделски продукти, стимулиране на 

земеделските практики, които отговарят 

на високи стандарти на хуманно 

отношение към животните и екологични 

стандарти, компенсиране на 

специфични затруднения, по-специално 

произтичащи от структурните 

конкурентни недостатъци на 
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региони, както и на затрудненията, 

които са временни по характер и се 

дължат например на преминаването от 

старата схема на права; счита освен 

това, че доброволното, обвързано с 

производството подпомагане е и 

инструмент за насърчаване в бъдеще на 

стратегически важно производство като 

протеиновите култури или за 

компенсиране на последиците от 

споразуменията за свободна търговия; 

освен това подчертава, че плащанията 

на доброволното, обвързано с 

производството подпомагане са важни 

за запазване на разнообразието на 

селскостопанското производство в ЕС, 

на заетостта и системите за устойчиво 

производство в селското стопанство; 

необлагодетелстваните и планинските 

региони, както и на затрудненията, 

които са временни по характер и се 

дължат например на преминаването от 

старата схема на права; счита освен 

това, че доброволното, обвързано с 

производството подпомагане е и 

инструмент за насърчаване в бъдеще на 

стратегически важно производство като 

протеиновите култури или за 

компенсиране на последиците от 

споразуменията за свободна търговия; 

освен това подчертава, че плащанията 

на доброволното, обвързано с 

производството подпомагане са важни 

за запазване на разнообразието на 

селскостопанското производство в ЕС, 

на заетостта и системите за устойчиво 

производство в селското стопанство; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Изменение  15 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  78a. отбелязва, че Европейският 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР), който 

попада в рамките на стълб II, следва 

да се съсредоточи върху собствените 

си цели, свързани с икономическото 

развитие на общностите в селските 

райони; призовава, ЕЗФРСР да не бъде 

използван за интеграцията на 

имигрантите и бежанците, която не 

е част от неговите структурни цели; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Изменение  16 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 97 

 

Предложение за резолюция Изменение 

97. счита, че минимална сума от 

общия наличен бюджет в стълб ІІ следва 

да се отпуска за мерките за 

агроекология и климат, включително 

биологично земеделие, улавяне на СО2, 

здраве на почвите, мерки за устойчивото 

управление на горите, планиране на 

управлението на хранителните вещества 

за защита на биологичното 

разнообразие и опрашване и генетично 

разнообразие на животни и растения; 

подчертава в този контекст значението 

на запазването на плащанията по 

„Натура 2000“ и гарантирането, че те са 

достатъчни, за да служат като истински 

стимул за земеделските стопани;  

97. счита, че адекватна сума от 

общия наличен бюджет в стълб ІІ следва 

да се отпуска за мерките за 

агроекология и климат, включително 

биологично земеделие, улавяне на СО2, 

здраве на почвите, мерки за устойчивото 

управление на горите, планиране на 

управлението на хранителните вещества 

за защита на биологичното 

разнообразие и опрашване и генетично 

разнообразие на животни и растения; 

подчертава в този контекст значението 

на запазването на плащанията по 

„Натура 2000“ и гарантирането, че те са 

достатъчни, за да служат като истински 

стимул за земеделските стопани;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Изменение  17 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 140 

 

Предложение за резолюция Изменение 

140. счита, че макар търговските 

споразумения да са от полза за някои 

селскостопански сектори на ЕС и да са 

необходими за засилване на позицията 

на ЕС на световния селскостопански 

пазар, както и да са от полза за 

икономиката на ЕС като цяло, те 

създават и редица предизвикателства, 

особено за малките и средните 

земеделски стопанства и 

чувствителните сектори, които трябва 

да бъдат взети под внимание, като 

например спазване на санитарните, 

фитосанитарните, екологичните, 

социалните стандарти и стандартите в 

областта на хуманното отношение към 

животните на ЕС, което изисква 

съгласуваност между търговската 

политика и определени цели на ОСП и 

не трябва да води до занижаване на 

европейските високи стандарти или да 

излага на риск нейните селски 

територии; 

140. счита, че макар търговските 

споразумения да са в ущърб на 

първичния селскостопански сектор на 

ЕС и да са необходими за засилване на 

позицията на ЕС на световния 

селскостопански пазар, както и да са от 

полза за икономиката на ЕС като цяло, 

те създават и редица предизвикателства, 

особено за малките и средните 

земеделски стопанства и 

чувствителните сектори, които трябва 

да бъдат взети под внимание, като 

например спазване на санитарните, 

фитосанитарните, екологичните, 

социалните стандарти и стандартите в 

областта на хуманното отношение към 

животните на ЕС, което изисква 

съгласуваност между търговската 

политика и определени цели на ОСП и 

не трябва да води до занижаване на 

европейските високи стандарти или да 

излага на риск нейните селски 

територии; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Изменение  18 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 142 

 

Предложение за резолюция Изменение 

142. подчертава, че необходимостта 

от засилени предпазни механизми 

следва да бъде показателна и за 

дебатите относно бъдещите търговски 

споразумения (Меркосур, Нова 

Зеландия, Австралия и т.н.) и тяхното 

въздействие върху селското стопанство 

в Европа; 

142. подчертава, че необходимостта 

от засилени предпазни механизми 

следва да бъде показателна и за 

дебатите относно бъдещите търговски 

споразумения (Меркосур, Нова 

Зеландия, Австралия и т.н.), както и 

търговски преференции за трети 

държави (Украйна), и тяхното 

въздействие върху селското стопанство 

в Европа; подчертава освен това, че 

тази търговска политика 

представлява здравна заплаха за 

държавите членки; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Изменение  19 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 142 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  142a. подчертава, че настоящата 

помощ по стълб I и стълб II не е 

достатъчна за компенсиране на 

неблагоприятните последици от 

споразуменията за свободна търговия 

върху доходите на земеделските 

стопани в държавите членки, и 

поради това призовава за пълното 

изключване на селскостопанските 

сектори от договарянето на 

споразумения; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Изменение  20 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 145 

 

Предложение за резолюция Изменение 

145. счита, че изискванията на 

международната търговия и СТО 

оказаха значително влияние върху 

поредицата от преразглеждания на 

ОСП, които бяха извършени от 90-те 

години на миналия век насам; счита, 

че тези преразглеждания направиха 

европейските селскостопански 

продукти и европейската 

хранително-вкусова промишленост 

по-конкурентоспособни, но също така 

подкопаха големи дялове от 

селскостопанския сектор, излагайки 

ги на нестабилността на световните 

пазари; счита, че сега е моментът, 

както се предлага в съобщението на 

Комисията относно бъдещето на 

прехраната и селското стопанство в 

Европа, да се обърне по-голямо 

внимание на други цели на ОСП, като 

например жизнения стандарт на 

земеделските производители и 

въпросите, свързани със здравето, 

заетостта, околната среда и 

изменението на климата; 

145. подчертава, че различните 

кръгове на СТО не са дали резултат по 

отношение на селското стопанство и 

са довели единствено до премахване на 

основни инструменти на ОСП; 

подчертава също така, че те не са 

попречили на големи селскостопански 

сили като САЩ да предприемат 

протекционистки мерки; поради това 

призовава Европейския съюз да бъде в 

по-голяма степен ангажиран със 

защитата на интересите на своите 

земеделски стопани, отколкото със 

строгото спазване на споразуменията 
на СТО;  

Or. en 

 

 


