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Изменение 1
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да 
представи законодателно 
предложение за повишаване на дела 
на ЕЗФРСР за финансиране на 
проекти за развитие на селските 
райони на 85 % от допустимия 
публичен разход в районите, 
допустими по цел "сближаване" и на 
75 % от допустимия публичен разход 
в другите райони, с цел улесняване на 
финансирането на мерки, които са 
спешно необходими за 
икономическото развитие на 
регионите;

Or. en

Изменение 2
Bernadette Bourzai

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че основната цел на ОСП е 
да гарантира стабилизиране на пазара, 
сигурност на снабдяването и разумни 
цени за потребителите и следователно 
призовава Съвета и Комисията да 
предвидят в бюджета за 2009 г. 
средствата, необходими за посрещане на 
новите потребности, произтичащи от 
настоящата криза с храните, по-
специално за подобряване на достъпа до 
храни за най-нуждаещите се, които 
страдат най-много от тази криза;

4. припомня, че основната цел на ОСП е 
да гарантира стабилизиране на пазара, 
сигурност на снабдяването и разумни 
цени за потребителите и следователно 
призовава Съвета и Комисията да 
предвидят в бюджета за 2009 г. 
средствата, необходими за посрещане на 
новите потребности, произтичащи от 
настоящата криза с храните, по-
специално за подобряване на достъпа до 
храни за най-нуждаещите се, които 
страдат най-много от тази криза, както 
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и за спешно подпомагане на 
секторите в затруднено положение, 
като например овцевъдството, 
говедовъдството и отглеждането на 
млекодайни животни, които са 
съсредоточени в най-
необлагодетелстваните райони;

Or. fr

Изменение 3
Esther De Lange

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. обръща внимание на значението 
на създаването и разгръщането на 
европейски програми, имащи за цел 
насърчаването на здравословното 
хранене, като например схеми за 
предлагане на мляко и плодове в 
училищата;

Or. nl

Изменение 4
Bernadette Bourzai

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. припомня своята резолюция от 19 
юни 2008 г. относно бъдещето на 
сектори овцевъдство и козевъдство в 
Европа1, в която той призовава 
Съвета и Комисията да предоставят 
спешна допълнителна финансова 
подкрепа на производителите на овче 
и козе месо и мляко в ЕС, с цел 
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развиване на витални, 
самостоятелни, пазарно обусловени и 
ориентирани към потребителите 
сектори овцевъдство и козевъдство в 
ЕС.
_______
1Приети текстове от тази дата: 
P6_TA(2008)0310.

Or. fr

Изменение 5
Kyösti Virrankoski

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че при създаването на 
инструмент за бързо реагиране на 
растящите цени на храните в 
развиващите се страни трябва да се 
спазва Междуинституционалното 
споразумение (МИС); настоява, че за 
създаването на такъв инструмент е 
необходимо изменение на МИС за 
прехвърляне на неизползвани суми от 
функция 2 към функция 4; 
подчертава, че такова изменение на 
МИС може да се постигне 
своевременно, ако  между 
институциите съществува консенсус; 
изразява загриженост във връзка със 
значителното нарастване на цените 
на торовете и очаква тази тенденция 
да се засили вследствие на 
заплануваното закупуване на торове 
със средствата на горепосочения 
инструмент;

Or. en



PE412.219v01-00 6/10 AM\742351BG.doc

BG

Изменение 6
Esther De Lange

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава значението на 
прозрачността във веригите за 
производство и разпространение в 
секторите на селското стопанство и 
хранителните продукти и призовава 
Комисията да създаде система за 
мониторинг на тези сектори;

Or. nl

Изменение 7
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Kyösti Virrankoski

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. насърчава Комисията за създаване 
в рамките на  ЕЗФРСР и в 
съответствие с ангажиментите, 
поети от ЕС съгласно 
Международния договор за 
растителните генетични ресурси за 
прехраната и земеделието, на 
открита Европейска база от данни за 
обмен на традиционни видове 
растения, което ще даде възможност 
на неправителствени организации и 
на органи от частния и обществения 
сектор да създадат,  наред с 
националните генни банки на 
държавите-членки, и семенна банка 
за традиционни видове растения, 
които са особено ценни за запазване 
на биологичното разнообразие в 
селското стопанство и за 
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производството на качествени 
хранителни продукти;

Or. en

Изменение 8
Elisabeth Jeggle

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отново обръща внимание на 
становището си за създаване на фонд 
за преструктуриране на сектора на 
млякото и млечните произведения, 
който да има за цел да даде 
възможност на сектора да се 
приспособи към новата ситуация, 
предвид възможното премахване на 
квотната система – най-вече в 
необлагодетелстваните и 
чувствителни региони;

Or. de

Изменение 9
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че в съответствие с 
приетата от Европейския съвет през 
май 2007 г. Териториална програма, 
по-нататъшните усилия трябва да 
бъдат съсредоточени за постигане на 
устойчиво развитие на градските и 
селските райони и на териториално 
сближаване; ето защо посочва, че за 
проекти, които се стремят да 
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прилагат интегрирана структурна 
политика в сферата на развитието 
на селските/градските райони, 
насочени към устойчиво управление 
на ресурсите и документацията и 
разпространяване на най-добри 
практики в областта на енергийната 
ефективност, рециклирането на 
отпадъците, снабдяването с 
произведени в близост до 
потребителите качествени храни, 
устойчиви местни транспортни 
системи и др., наред с другото 
посредством ефективни публично-
частни партньорства, трябва да бъде 
предоставено допълнително 
финансиране; 

Or. en

Изменение 10
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита, че Фондът за 
преструктуриране на захарната 
промишленост следва да се използва 
само за мерки, които явно допринасят 
за разнообразяване на селската 
икономика и за подобряване на 
екологичните условия и на 
възможностите за заетост;

Or. en

Изменение 11
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. призовава Съвета и Комисията да 
прилагат в рамките на мерките за 
развитие на селските региони по-
усъвършенствана система от  
показатели за ефективност по 
отношение на селскостопанските 
системи и производствените методи, 
за да отговорят на 
предизвикателствата, свързани с 
изменението на климата, опазването 
на водните ресурси, биологичното 
разнообразие и възобновяемите  
енергии;

Or. en

Изменение 12
Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Niels Busk

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава за пилотен проект за 
оценка на разходите, които 
възникват за селските стопани 
вследствие на спазването на 
стандартите на ЕС в областта на 
околната среда, хуманното 
отношение към животните и 
безопасността на храните, както и 
на разходите, които възникват за 
селските стопани във връзка с 
предоставянето на общи блага, като 
например запазване на ландшафта 
посредством селскостопанска 
дейност;

Or. en
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Изменение 13
Niels Busk, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава за значително 
увеличаване на размера на 
средствата, отпускани за схемата за 
предлагане на плодове в училищата;

Or. en
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