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Изменение 1
Петер Яр, Марлене Мортлер, Кристин Шнайдер, Норберт Линс
Проект на становище
Параграф 2 а (нов)
Проект на становище

Изменение
2а.
настоява да няма повече
съкращения на бюджета за селското
стопанство, особено предвид факта,
че селскостопанският сектор често е
засяган от кризи, които изискват
бюджетна намеса;
Or. en

Изменение 2
Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Ирен
Тольоре
Проект на становище
Параграф 2 б (нов)
Проект на становище

Изменение
2б.
отбелязва, че бюджетната
2020 година е последната от периода
на настоящата МФР, и поради това
подчертава значението на
подготовката и гладкото адаптиране
към новия финансов период, в който
трябва да се гарантира справедлив
стандарт на живот на земеделските
стопани;
Or. en

Изменение 3
Ирен Тольоре, Жереми Десерл, Елси Катайнен
Проект на становище
Параграф 2 в (нов)
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Проект на становище

Изменение
2в.
изразява дълбока загриженост
относно бюджетните последици от
излизането на Обединеното кралство
от ЕС без споразумение и тъй като
земеделските стопани трябва
предварително да планират
дейността си, категорично се
противопоставя на всякакви
неочаквани съкращения на
средствата по ОСП през 2020 г., в
случай че не бъде постигнато
споразумение между Съюза и
Обединеното кралство;
Or. en

Изменение 4
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Проект на становище
Параграф 2 г (нов)
Проект на становище

Изменение
2г.
отбелязва, че бюджетната
подкрепа на Съюза за вредни за
околната среда форми на селското
стопанство води до външни разходи,
които след това трябва да бъдат
поети от други публични фондове;
подчертава, че това не представлява
ефективно използване на бюджета;
отбелязва, че подходи, отнасящи се за
цялата система, като например
агроекологията, водят до по-малко
отрицателни външни ефекти и
представляват по-ефективно
използване на бюджета в това
отношение;
Or. en

PE639.812v01-00

BG

4/33

AM\1186454BG.docx

Изменение 5
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Проект на становище
Параграф 2 д (нов)
Проект на становище

Изменение
2д.
подчертава, че бюджетът на
Съюза трябва да бъде съгласуван с
целите на Парижкото споразумение;
Or. en

Изменение 6
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Проект на становище
Параграф 2 e (нов)
Проект на становище

Изменение
2е.
припомня, че през март 2017 г.
Съветът ECOFIN призова държавите
членки през оставащия период на
настоящата МФР да използват
повече средства от бюджета на
Съюза за финансиране на дейности в
областта на климата предвид
поетите допълнителни
ангажименти по време на 21-вата
сесия на Конференцията на страните
по Рамковата конвенция на ООН по
изменение на климата (COP 21) в
Париж; изразява загриженост във
връзка с непостигнатата цел за
увеличаване на разходите, предвид
както ангажиментите на Съюза по
Парижкото споразумение, така и
целта на самия Европейски
парламент в следващата МФР за
периода 2021 – 2027 г. да бъдат
заложени 30% разходи във връзка с
климата;

AM\1186454BG.docx

5/33

PE639.812v01-00

BG

Or. en

Изменение 7
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Проект на становище
Параграф 2 ж (нов)
Проект на становище

Изменение
2ж. припомня, че според
Европейската сметна палата (ЕСП)
съществува сериозен риск да не бъде
постигната целта за най-малко 20%
разходи във връзка с климата в
бюджета на Съюза за периода 2014 –
2020 г.; изразява съжаление, че така
както е предложен проектът на общ
бюджет за 2020 г., въпреки
разпределението на 21% за разходи
във връзка с климата, бюджетът на
Съюза за периода 2014 – 2020 г. ще е
постигнал едва 17% разходи във връзка
с климата; отбелязва, че това
представлява 3,5 милиарда евро помалко разходи във връзка с климата в
сравнение с целта;
Or. en

Изменение 8
Клара Еухения Агилера Гарсия
Проект на становище
Параграф 3
Проект на становище

Изменение

3.
изразява съжаление за
намалението на бюджетните кредити,
предложено от Комисията за
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците (14,6 милиона евро), което би могло да
PE639.812v01-00
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3.
отхвърля намалението на
бюджетните кредити, предложено от
Комисията за организациите на
производителите в сектора на плодовете
и зеленчуците (-14,6 милиона евро),
което би могло да се отрази отрицателно
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се отрази отрицателно на техния
нарастващ принос за възстановяването
на равновесието при позициите за
договаряне по веригата за доставка на
храни; изразява съжаление за липсата на
бюджетни кредити за сектора на
птичето месо, тъй като той страда от
нелоялна конкуренция с Украйна;

на техния нарастващ принос за
възстановяването на равновесието при
позициите за договаряне по веригата за
доставка на храни; изразява съжаление
за липсата на бюджетни кредити за
сектора на птичето месо, тъй като той
страда от нелоялна конкуренция с
Украйна;
Or. en

Изменение 9
Иван Давид, Жил Льобретон, Максет Пирбакас, Анджело Чока, Мара Бицото
Проект на становище
Параграф 3
Проект на становище

Изменение

3.
изразява съжаление за
намалението на бюджетните кредити,
предложено от Комисията за
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците (14,6 милиона евро), което би могло да
се отрази отрицателно на техния
нарастващ принос за възстановяването
на равновесието при позициите за
договаряне по веригата за доставка на
храни; изразява съжаление за липсата на
бюджетни кредити за сектора на
птичето месо, тъй като той страда от
нелоялна конкуренция с Украйна;

3.
категорично се
противопоставя на намалението на
бюджетните кредити, предложено от
Комисията за организациите на
производителите в сектора на плодовете
и зеленчуците (-14,6 милиона евро),
което би могло да се отрази отрицателно
на техния нарастващ принос за
възстановяването на равновесието при
позициите за договаряне по веригата за
доставка на храни; изразява съжаление
за липсата на бюджетни кредити за
сектора на птичето месо, тъй като той
страда от нелоялна конкуренция с
Украйна;
Or. en

Изменение 10
Хуан Игнасио Соидо Алварес
Проект на становище
Параграф 3
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Изменение

3.
изразява съжаление за
намалението на бюджетните кредити,
предложено от Комисията за
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците (14,6 милиона евро), което би могло да
се отрази отрицателно на техния
нарастващ принос за възстановяването
на равновесието при позициите за
договаряне по веригата за доставка на
храни; изразява съжаление за липсата на
бюджетни кредити за сектора на
птичето месо, тъй като той страда от
нелоялна конкуренция с Украйна;

3.
изразява съжаление за
намалението на бюджетните кредити,
предложено от Комисията за
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците (14,6 милиона евро), което би могло да
се отрази отрицателно на техния
нарастващ принос за възстановяването
на равновесието при позициите за
договаряне по веригата за доставка на
храни; в тази връзка Комисията
следва да гарантира, че плащанията
за този сектор няма да бъдат
намалени; изразява съжаление за
липсата на бюджетни кредити за
сектора на птичето месо, тъй като той
страда от нелоялна конкуренция с
Украйна;
Or. en

Изменение 11
Даниел Буда, Дан-Щефан Мотреану, Зигфрид Мурешан
Проект на становище
Параграф 3
Проект на становище

Изменение

3.
изразява съжаление за
намалението на бюджетните кредити,
предложено от Комисията за
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците (14,6 милиона евро), което би могло да
се отрази отрицателно на техния
нарастващ принос за възстановяването
на равновесието при позициите за
договаряне по веригата за доставка на
храни; изразява съжаление за липсата на
бюджетни кредити за сектора на
птичето месо, тъй като той страда от
нелоялна конкуренция с Украйна;
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3.
изразява съжаление за
намалението на бюджетните кредити,
предложено от Комисията за
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците (14,6 милиона евро), което би могло да
се отрази отрицателно на техния
нарастващ принос за възстановяването
на равновесието при позициите за
договаряне по веригата за доставка на
храни, тъй като земеделските
производители ще бъдат пряко
засегнати; изразява съжаление за
липсата на бюджетни кредити за
сектора на птичето месо, тъй като той
8/33
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страда от нелоялна конкуренция с
Украйна;
Or. en

Изменение 12
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргиел
Проект на становище
Параграф 3
Проект на становище

Изменение

3.
изразява съжаление за
намалението на бюджетните кредити,
предложено от Комисията за
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците (14,6 милиона евро), което би могло да
се отрази отрицателно на техния
нарастващ принос за възстановяването
на равновесието при позициите за
договаряне по веригата за доставка на
храни; изразява съжаление за липсата на
бюджетни кредити за сектора на
птичето месо, тъй като той страда от
нелоялна конкуренция с Украйна;

3.
изразява съжаление за
намалението на бюджетните кредити,
предложено от Комисията за
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците (14,6 милиона евро), което би могло да
се отрази отрицателно на техния
нарастващ принос за възстановяването
на равновесието при позициите за
договаряне по веригата за доставка на
храни; изразява съжаление за липсата на
бюджетни кредити за сектора на
птичето месо и предлага да се
отпуснат 25 милиона евро за раздела
„Други мерки за свинското месо,
птичето месо, яйцата, пчеларството
и други животински продукти“ в
подкрепа на сектора на птичето
месо, тъй като той страда от нелоялна
конкуренция с Украйна;
Or. en

Изменение 13
Петер Яр, Марлене Мортлер, Кристин Шнайдер
Проект на становище
Параграф 3
Проект на становище
3.

Изменение

изразява съжаление за
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намалението на бюджетните кредити,
предложено от Комисията за
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците (14,6 милиона евро), което би могло да
се отрази отрицателно на техния
нарастващ принос за възстановяването
на равновесието при позициите за
договаряне по веригата за доставка на
храни; изразява съжаление за липсата на
бюджетни кредити за сектора на
птичето месо, тъй като той страда от
нелоялна конкуренция с Украйна;

намалението на бюджетните кредити,
предложено от Комисията за
организациите на производителите в
сектора на плодовете и зеленчуците (14,6 милиона евро), което би могло да
се отрази отрицателно на техния
нарастващ принос за възстановяването
на равновесието при позициите за
договаряне по веригата за доставка на
храни; изразява съжаление за липсата на
бюджетни кредити за сектора на
птичето месо, тъй като той страда от
нелоялна конкуренция;
Or. en

Изменение 14
Джузепе Милацо
Проект на становище
Параграф 3 a (нов)
Проект на становище

Изменение
3а.
изразява съжаление във връзка с
липсата на компенсации за
намаляването на бюджетни кредити,
предложено от Комисията за
производителите на плодове и
зеленчуци в Съюза – сектор, изправен
пред сериозна криза, дължаща се на
фитофаги или патологичен агенти,
като например вируса Citrus tristeza по
портокаловите дървета,
заболяването „mal secco“ по
лимоновите дървета, Tuta absoluta по
доматите и Xylella fastidiosa по
маслиновите дървета; поради това
изисква, въпреки намаленията на
бюджетните кредити, да бъде
предвиден план за финансиране за
цитрусовите насаждения, за да бъдат
подкрепени разходите за преминаване
на сегашните цитрусови и маслинови
насаждения към сортове на същите
растения, които са по-устойчиви и
дават възможност за истинско
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обновяване на сектора;
Or. en

Изменение 15
Даниел Буда, Дан-Щефан Мотреану, Зигфрид Мурешан
Проект на становище
Параграф 4
Проект на становище

Изменение

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур;

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора и други сектори в случай на
пазарни затруднения, свързани с
оттеглянето на Обединеното кралство от
Съюза; изразява загриженост, че
секторът ще бъде изправен пред
допълнително напрежение,
произтичащо от търговското
споразумение на Съюза с Меркосур;
Or. en

Изменение 16
Петер Яр, Марлене Мортлер, Кристин Шнайдер, Норберт Линс
Проект на становище
Параграф 4
Проект на становище

Изменение

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето
на Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
AM\1186454BG.docx

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с евентуалното
оттегляне на Обединеното кралство от
Съюза; изразява загриженост, че
секторът ще бъде изправен пред
допълнително напрежение,
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търговското споразумение на Съюза с
Меркосур;

произтичащо от търговското
споразумение на Съюза с Меркосур;
Or. en

Изменение 17
Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Ирен
Тольоре
Проект на становище
Параграф 4
Проект на становище

Изменение

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур;

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
подчертава, че оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза
също така ще има значително
отрицателно въздействие върху
няколко селскостопански сектора в
Европейския съюз; изразява
загриженост, че производителите от
Съюза ще бъдат изправени пред
допълнително напрежение,
произтичащо от търговското
споразумение на Съюза с Меркосур;
Or. en

Изменение 18
Ан Сандер, Марейд Макгинес
Проект на становище
Параграф 4
Проект на становище

Изменение

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
PE639.812v01-00
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4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
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евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур;

евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че търговското
споразумение между Съюза и
Меркосур ще създаде допълнително
напрежение за тези селскостопански
сектори, и поради това призовава
Комисията да изложи подробно до
края на 2019 г. съдържанието на
плана за подкрепа на Съюза в размер
на 1 милиарда евро, обявен на 28 юни
2019 г., чиято цел е да даде
възможност на чувствителните
селскостопански сектори в Съюза да
се справят с потенциалното
отрицателно въздействие на това
споразумение, в случай че бъде
ратифицирано;
Or. en

Изменение 19
Ан Сандер
Проект на становище
Параграф 4
Проект на становище

Изменение

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът
ще бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур;

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора на говеждото месо в Ирландия в
случай на пазарни затруднения,
свързани с оттеглянето на Обединеното
кралство от Съюза; изисква от
Комисията да предложи план за
подпомагане за всички
селскостопански сектори в Съюза,
които е вероятно да бъдат засегнати
от оттеглянето на Обединеното
кралство от Съюза, и да разшири
този план за засегнатите държави
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членки в зависимост от степента на
тяхната експозиция на риск; счита,
че за да бъде ефективен, този план
трябва да включва структурни мерки,
насочени към укрепване на
организацията на секторите и
насърчаване на диверсификацията на
търговските потоци;
Or. en

Изменение 20
Клара Еухения Агилера Гарсия
Проект на становище
Параграф 4
Проект на становище

Изменение

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът
ще бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур;

4.
счита, че предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ следва да бъде
разширено за всички засегнати
сектори и държави членки с цел
справяне с пазарните затруднения,
свързани с оттеглянето на Обединеното
кралство от Съюза, и допълнителното
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур; що се отнася до
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур, счита, че следва да се
извърши подходяща оценка на
въздействието, по сектори и по
държави членки, преди влизането в
сила на това търговско споразумение,
и че следва да се установят предпазни
мерки, включително план за действие
при извънредни ситуации във връзка с
бюджета;
Or. en
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Изменение 21
Ирен Тольоре, Жереми Десерл
Проект на становище
Параграф 4
Проект на становище

Изменение

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур;

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
ирландския сектор в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур; при все това отправя
искане към Комисията да обмисли
отпускането на допълнителни
средства за други държави членки,
чието износ на говеждо месо би бил
засегнат от излизането на
Обединеното кралство от ЕС;
Or. en

Изменение 22
Иван Давид, Жил Льобретон, Максет Пирбакас, Анджело Чока, Мара Бицото
Проект на становище
Параграф 4
Проект на становище

Изменение

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
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търговското споразумение на Съюза с
Меркосур;

търговските споразумения на Съюза,
особено с Меркосур, Канада и
евентуалното сключване на
споразумение със Съединените
американски щати;
Or. en

Изменение 23
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Проект на становище
Параграф 4
Проект на становище

Изменение

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур;

4.
отбелязва предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур; настоява, че за да се
гарантира съгласуваност с целите в
областта на климата, подкрепата за
секторите на животновъдството не
следва да се предоставя безусловно и
следва да дава приоритет на тези
производствени методи, които са от
полза за климата, околната среда и
биологичното разнообразие, като
например екстензивното, пасищно
животновъдство;
Or. en

Изменение 24
Берт-Ян Раусен
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Проект на становище
Параграф 4
Проект на становище

Изменение

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур;

4.
приветства предложението на
Комисията за отпускане на 50 милиона
евро за „Други мерки за говеждо и
телешко месо“ с цел подпомагане на
сектора в случай на пазарни
затруднения, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
изразява загриженост, че секторът ще
бъде изправен пред допълнително
напрежение, произтичащо от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур; изисква да бъдат
отпуснати допълнителни бюджетни
средства за мерки в други сектори в
случай на пазарни затруднения,
свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза;
Or. en

Изменение 25
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Проект на становище
Параграф 4 a (нов)
Проект на становище

Изменение
4а.
подчертава бюджетната
неефективност на подкрепата за
чувствителни сектори, като
същевременно те биват отваряни за
по-нататъшна конкуренция и риск от
нестабилност на пазара, поспециално чрез двустранни
споразумения за свободна търговия;
освен това отбелязва дългосрочната
ерозия на традиционните собствени
ресурси в бюджета на Съюза,
причинена по-специално от
намаляването на митата в резултат
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на споразуменията за свободна
търговия;
Or. en

Изменение 26
Хуан Игнасио Соидо Алварес
Проект на становище
Параграф 4 б (нов)
Проект на становище

Изменение
4б.
взема под внимание
предложението на Комисията да
подпомогне земеделските стопани с
пакет за финансова подкрепа в размер
на 1 милиарда евро в случай на
смущения на пазара, произтичащи от
търговското споразумение на Съюза с
Меркосур; настоява тези средства да
не бъдат изтеглени от нито един от
съществуващите бюджетни редове за
селското стопанство;
Or. en

Изменение 27
Ирен Тольоре, Жереми Десерл
Проект на становище
Параграф 4 в (нов)
Проект на становище

Изменение
4в.
изисква от Комисията също
така да обмисли допълнителна
подкрепа за други сектори, като
например винарството или плодовете
и зеленчуците, за да им помогне да
преодолеят свързаните с излизането
на Обединеното кралство от Съюза
търговски вреди, и да засили
кампаниите за популяризиране в
трети държави с цел отваряне и
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консолидиране на нови пазарни
възможности;
Or. en

Изменение 28
Ирен Тольоре, Жереми Десерл
Проект на становище
Параграф 4 г (нов)
Проект на становище

Изменение
4г.
изразява загриженост във
връзка с настоящата криза в сектора
на захарта след премахването на
квотната система и
неотдавнашното обявяване на
затварянето на осем фабрики в
Съюза; поради това настоятелно
призовава Комисията да подкрепи
частното складиране с цел да се
спомогне за подобряване на
положението на пазара и да разгледа
възможността за въвеждане на
съпътстващи мерки за земеделските
стопани и преработвателите,
засегнати от затварянето на тези
фабрики;
Or. en

Изменение 29
Ан Сандер
Проект на становище
Параграф 4 д (нов)
Проект на становище

Изменение
4д.
изразява съжаление във връзка с
липсата на средства за подкрепа на
сектора на захарта, който
понастоящем изпитва големи
затруднения; счита, че при липса на
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намеса от страна на публичните
органи частните субекти трябва да
имат възможност да предприемат
частни инициативи за регулиране на
производството; предлага в този
контекст Комисията да оцени, в
светлината на новата
производствена кампания,
възможността да задейства
неутрални по отношение на
бюджета мерки, предвидени в
член 222 от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета1а, за да се
разреши на земеделските стопани и
техните организации да сключват
колективни трудови договори, за да
изтеглят от пазара, да съхраняват
или намаляват своето производство
по съгласуван начин;
____________________
1а Регламент

(ЕС) № 1308/2013 на
Европейския парламенти и на Съвета
от 17 декември 2013 година за
установяване на обща организация на
пазарите на селскостопански
продукти и за отмяна на регламенти
(ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО)
№ 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007, ОВ L
347, 20.12.2013 г., стр. 671 – 854.
Or. en

Изменение 30
Паоло Де Кастро, Пина Пичерно
Проект на становище
Параграф 4 e (нов)
Проект на становище

Изменение
4е.
приветства увеличението на
финансирането, предложено от
Комисията за мерки за насърчаване,
което потвърждава ефективността
на подобренията, извършени чрез
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последната реформа; счита, че
мерките за насърчаване са от
решаващо значение за увеличаване на
дела на износа на Съюза на пазарите в
целия свят;
Or. en

Изменение 31
Ирен Тольоре, Жереми Десерл, Елси Катайнен
Проект на становище
Параграф 4 ж (нов)
Проект на становище

Изменение
4ж. счита, че Комисията следва да
продължи да укрепва кампаниите за
популяризиране, насочени към
отваряне на нови пазари за
качествени продукти;
Or. en

Изменение 32
Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Жереми Десерл
Проект на становище
Параграф 4 з (нов)
Проект на становище

Изменение
4з.
изразява съжаление относно
липсата на подкрепа за земеделските
стопани за мерки, по-специално в
сектора на млякото и млечните
продукти, които са изправени пред
продължаващи трудности на пазара
поради руското ембарго;
Or. en
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Изменение 33
Берт-Ян Раусен
Проект на становище
Параграф 4 и (нов)
Проект на становище

Изменение
4и.
припомня, че през последните
пет години европейските
селскостопански сектори все още
страдат от последиците от руското
ембарго; подчертава, че всякакви
допълнителни последици за
търговските потоци в селското
стопанство, свързани с оттеглянето
на Обединеното кралство от Съюза,
могат да доведат до допълнителни
смущения, и отправя искане за
допълнителни бюджетни кредити за
извънредни мерки при необходимост;
Or. en

Изменение 34
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Проект на становище
Параграф 4 й (нов)
Проект на становище

Изменение
4й.
отбелязва неблагоприятните
метеорологични условия, пред които
беше изправено европейското селско
стопанство през последните години и
които се очаква да станат по-чести и
по-интензивни поради изменението
на климата; призовава за
мобилизиране на резерва за кризи в
селското стопанство в подкрепа на
земеделските стопани, засегнати от
сушата през настоящата година;
подчертава обаче, че има вероятност
дерогациите от екологичните
изисквания да се окажат
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контрапродуктивни, тъй като те
могат да увеличат податливостта на
суша;
Or. en

Изменение 35
Петер Яр, Марлене Мортлер, Кристин Шнайдер, Норберт Линс
Проект на становище
Параграф 5
Проект на становище

Изменение

5.
счита, че Съюзът може да даде
жизненоважен принос за насърчаването
на здравословни навици на хранене,
особено сред децата, и поради това
счита, че е от съществено значение да се
използват в пълна степен максималните
суми, предвидени във връзка с
училищните схеми в Съюза в настоящия
регламент; поради това призовава
държавите членки да подобрят
националните си програми, за да се
гарантира пълно използване на
максималните налични средства (250
милиона евро);

5.
счита, че Съюзът може да даде
жизненоважен принос за насърчаването
на здравословни навици на хранене,
особено сред децата, и поради това
счита, че е от съществено значение да се
използват в пълна степен максималните
суми, предвидени във връзка с
училищните схеми в Съюза в настоящия
регламент; поради това призовава
държавите членки да подобрят
националните си програми, за да се
гарантира пълно използване на
максималните налични средства (250
милиона евро), като се разработят помалко бюрократични програми;
Or. en

Изменение 36
Даниел Буда, Дан-Щефан Мотреану, Зигфрид Мурешан
Проект на становище
Параграф 5
Проект на становище

Изменение

5.
счита, че Съюзът може да даде
жизненоважен принос за насърчаването
на здравословни навици на хранене,
особено сред децата, и поради това
счита, че е от съществено значение да се

5.
счита, че Съюзът може да даде
жизненоважен принос за насърчаването
на здравословни навици на хранене,
особено сред децата, и поради това
счита, че е от съществено значение да се
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използват в пълна степен максималните
суми, предвидени във връзка с
училищните схеми в Съюза в настоящия
регламент; поради това призовава
държавите членки да подобрят
националните си програми, за да се
гарантира пълно използване на
максималните налични средства (250
милиона евро);

използват в пълна степен максималните
суми, предвидени във връзка с
училищните схеми в Съюза, и да се
разработят алтернативни схеми за
устойчиво потребление в настоящия
регламент; поради това призовава
държавите членки да подобрят
националните си програми, за да се
гарантира пълно използване на
максималните налични средства (250
милиона евро);
Or. en

Изменение 37
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Проект на становище
Параграф 6
Проект на становище

Изменение

6.
приветства увеличената подкрепа
за научни изследвания и иновации,
предназначени за осигуряването на
безопасни храни с високо качество;
подчертава, че е от съществено значение
средствата, предназначени за научни
изследвания в хранително-вкусовия
сектор, по-специално от бюджета на
„Хоризонт 2020“, да не се използват за
други цели, за да се стимулират
иновациите и интелигентните решения в
селскостопанския сектор и развитието
на селските райони.

6.
приветства увеличената подкрепа
за научни изследвания и иновации,
предназначени за осигуряването на
безопасни храни с високо качество;
подчертава, че е от съществено значение
средствата, предназначени за научни
изследвания в хранително-вкусовия
сектор, по-специално от бюджета на
„Хоризонт 2020“, да не се използват за
други цели, за да се стимулират
иновациите и интелигентните решения,
по-конкретно чрез агроекологични
научни изследвания, с цялостен
агросистемен подход, в
селскостопанския сектор и развитието
на селските райони; подчертава
значението на практическата
приложимост на резултатите на
равнището на стопанствата и
ролята на консултантските услуги в
областта на селското стопанство;
подчертава, че политиката в
областта на научните изследвания
следва да поддържа съгласуваност с

PE639.812v01-00

BG

24/33

AM\1186454BG.docx

целите на политиката в областта на
околната среда, климата,
биологичното разнообразие, здравето
и благосъстоянието, и да стимулира
и подкрепя инициативи, съобразени с
потребностите на малките
земеделски стопанства без икономии
от мащаба, така че те да могат да се
възползват от новите технологии;
Or. en

Изменение 38
Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл
Проект на становище
Параграф 6
Проект на становище

Изменение

6.
приветства увеличената подкрепа
за научни изследвания и иновации,
предназначени за осигуряването на
безопасни храни с високо качество;
подчертава, че е от съществено значение
средствата, предназначени за научни
изследвания в хранително-вкусовия
сектор, по-специално от бюджета на
„Хоризонт 2020“, да не се използват за
други цели, за да се стимулират
иновациите и интелигентните решения в
селскостопанския сектор и развитието
на селските райони.

6.
приветства увеличената подкрепа
за научни изследвания и иновации,
предназначени за осигуряването на
безопасни храни с високо качество и
продоволствена сигурност;
подчертава, че е от съществено значение
средствата, предназначени за научни
изследвания в хранително-вкусовия
сектор, по-специално от бюджета на
„Хоризонт 2020“, да не се използват за
други цели, за да се стимулират
иновациите и интелигентните решения в
селскостопанския сектор и развитието
на селските райони;
Or. en

Изменение 39
Даниел Буда, Дан-Щефан Мотреану, Зигфрид Мурешан
Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище

Изменение

6.
приветства увеличената подкрепа
за научни изследвания и иновации,
предназначени за осигуряването на
безопасни храни с високо качество;
подчертава, че е от съществено значение
средствата, предназначени за научни
изследвания в хранително-вкусовия
сектор, по-специално от бюджета на
„Хоризонт 2020“, да не се използват за
други цели, за да се стимулират
иновациите и интелигентните решения в
селскостопанския сектор и развитието
на селските райони.

6.
приветства увеличената подкрепа
за научни изследвания и иновации,
предназначени за осигуряването на
безопасни храни с високо качество;
подчертава, че е от съществено значение
средствата, предназначени за научни
изследвания в хранително-вкусовия
сектор, по-специално от бюджета на
„Хоризонт 2020“, да не се използват за
други цели, за да се стимулират
иновациите и интелигентните решения в
селскостопанския сектор и развитието
на селските райони, и по-конкретно да
се подсилят инициативите за
интелигентни села;
Or. en

Изменение 40
Берт-Ян Раусен
Проект на становище
Параграф 6
Проект на становище

Изменение

6.
приветства увеличената подкрепа
за научни изследвания и иновации,
предназначени за осигуряването на
безопасни храни с високо качество;
подчертава, че е от съществено значение
средствата, предназначени за научни
изследвания в хранително-вкусовия
сектор, по-специално от бюджета на
„Хоризонт 2020“, да не се използват за
други цели, за да се стимулират
иновациите и интелигентните решения в
селскостопанския сектор и развитието
на селските райони.

6.
приветства увеличената подкрепа
за научни изследвания и иновации,
предназначени за осигуряването на
безопасни храни с високо качество;
подчертава, че е от съществено значение
средствата, предназначени за научни
изследвания в хранително-вкусовия
сектор, по-специално от бюджета на
„Хоризонт 2020“, да не се използват за
други цели, за да се стимулират
иновациите и интелигентните решения в
селскостопанския сектор и развитието
на селските райони; подчертава
необходимостта от засилване на
връзката между научните
изследвания и практиката чрез
включване на първичните
производители и разпространяване на
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знания и най-добри практики;
Or. en

Изменение 41
Петер Яр, Марлене Мортлер, Кристин Шнайдер, Норберт Линс
Проект на становище
Параграф 6 a (нов)
Проект на становище

Изменение
6а.
призовава Комисията да
предостави достатъчна финансова
подкрепа за по-нататъшното
внедряване на интелигентни и
новаторски решения в
селскостопанския сектор, като се
имат предвид техните доказани
ползи за околната среда и
необходимостта от по-голяма
селскостопанска ефективност;
счита, че прецизното земеделие и
използването на цифровизацията
следва да бъдат допълнително
анализирани и популяризирани;
Or. en

Изменение 42
Хуан Игнасио Соидо Алварес
Проект на становище
Параграф 6 б (нов)
Проект на становище

Изменение
6б.
като се има предвид, че
Съюзът продължава да е уязвим на
епидемии от болести по животните
и растенията, изразява съжаление
относно намаляването с 60% на
бюджетните кредити за Фонда за
спешни мерки, свързани със здравето
на животните и растенията;
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Or. en

Изменение 43
Иво Христов, Кармен Аврам
Проект на становище
Параграф 6 в (нов)
Проект на становище

Изменение
6в.
отбелязва с голяма
загриженост сериозното въздействие
на разпространението на
африканската чума по свинете в
няколко държави членки и големия
брой регистрирани огнища от
началото на 2019 г.; изразява
загриженост относно засегнатите
големи свиневъдни стопанства, в
които са били умъртвени десетки
хиляди животни; поради това счита,
че Фондът за спешни мерки, свързани
със здравето на животните и
растенията, следва да бъде увеличен;
Or. en

Изменение 44
Даниел Буда, Дан-Щефан Мотреану, Зигфрид Мурешан, Асим Адемов
Проект на становище
Параграф 6 г (нов)
Проект на становище

Изменение
6г.
изразява съжаление, че не са
отпуснати средства за
предотвратяване и борба с
африканската чума по свинете, като
подчертава, че за тази цел в бюджета
на Съюза за 2019 г. са били предвидени
28 милиона евро; подчертава, че в
бюджета на Съюза за 2020 г. следва да
бъде включена най-малкото подобна
сума;
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Or. en

Изменение 45
Иво Христов, Кармен Аврам
Проект на становище
Параграф 6 д (нов)
Проект на становище

Изменение
6д.
отбелязва, че трети държави
са инвестирали в научни изследвания
за разработване на ваксина срещу
африканската чума по свинете (ASF);
счита, че Съюзът следва да
инвестира в научни изследвания и
разработване на ваксина, което ще
спомогне за спиране на
разпространението и появата на
африканска чума по свинете във
възможно най-кратък срок;
Or. en

Изменение 46
Ирен Тольоре, Жереми Десерл, Елси Катайнен
Проект на становище
Параграф 6 e (нов)
Проект на становище

Изменение
6е.
насърчава държавите членки
да увеличат подкрепата за
установяването на млади земеделски
стопани в съответствие с целта за
по-добро спомагане за
приемствеността между
поколенията земеделски стопани в
Съюза;
Or. en
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Изменение 47
Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Ирен
Тольоре
Проект на становище
Параграф 6 ж (нов)
Проект на становище

Изменение
6ж. подчертава значението на
ангажиментите за развитието на
селските райони и разходите за
агроекологични мерки и по-общо за
селската икономика, особено
значението на инициативите за
таргетиране и подпомагане на
младите земеделски стопани;
Or. en

Изменение 48
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Проект на становище
Параграф 6 з (нов)
Проект на становище

Изменение
6з.
отбелязва, че Европейският
съвет и Европейският парламент
одобриха включването на мерките
срещу изменението на климата в
настоящата МФР за периода 2014 –
2020 г.; припомня доклада на ЕСП от
2016 г.1 относно разходите във връзка
с климата, в който се казва, че „не е
имало значителна промяна по
отношение на действията по
климата в селското стопанство,
развитието на селските райони...“ и
че „не всички потенциални
възможности за финансиране на
действия, свързани с климата, са били
използвани пълноценно“;
____________________
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1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/

SR16_31/SR_CLIMATE_BG.pdf.

Or. en

Изменение 49
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Проект на становище
Параграф 6 и (нов)
Проект на становище

Изменение
6и.
подчертава , че включването на
мерките срещу изменението на
климата изисква последователност и
съгласуваност – както в рамките на
самата ОСП, така и между
политиките на Съюза в областта на
селското стопанство и търговията;
отбелязва, че плащанията по ОСП,
по-специално доброволното обвързано
с производството подпомагане за
животновъдството, следва да бъдат
в зависимост от необходимите
условия, за да се гарантира, че
плащанията подкрепят само онези
производствени методи, които са
благоприятни за климата, околната
среда и биологичното разнообразие;
Or. en

Изменение 50
Мартин Бушман, Петрос Кокалис
Проект на становище
Параграф 6 й (нов)
Проект на становище

Изменение
6й.
призовава в бюджета на ОСП
да се заделят допълнителни средства
за мерки за подобрения в
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селскостопанския сектор в областта
на социално-икономическата и
екологичната устойчивост,
хуманното отношение към
животните и биологичното
разнообразие; призовава за
установяване на измерими етапни
цели за тези подобрения, с редовен
мониторинг от страна на Комисията
и докладване пред Парламента;
Or. en

Изменение 51
Ан Сандер
Проект на становище
Параграф 6 к (нов)
Проект на становище

Изменение
6к.
приветства финансирането на
нови пилотни проекти, които са от
съществено значение за размисъла
относно бъдещето на общата
селскостопанска политика, а именно
проекти за разработване на
инструментариум за интегрирано
управление на вредителите за
земеделските стопани, за насърчаване
на „интелигентните села“ и за
създаване на оперативна програма в
сектора на животновъдството;
Or. en

Изменение 52
Мартин Бушман, Аня Хазекамп, Петрос Кокалис
Проект на становище
Параграф 6 л (нов)
Проект на становище

Изменение
6л.
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да спре да подпомага развъждането
на бикове за бикоборство;
Or. en

Изменение 53
Паоло Де Кастро, Пина Пичерно
Проект на становище
Параграф 6 м (нов)
Проект на становище

Изменение
6м.
призовава за запазване на
бюджетните кредити за програмите
POSEI на максималните равнища,
предвидени в законодателството на
Съюза, като набляга на значението на
тези програми за устойчивостта на
селскостопанските производители и
подчертава нестабилното
икономическо положение на найотдалечените региони, които все още
са сериозно засегнати от кризата.
Or. en
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