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Изменение 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. de

Обосновка

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Изменение 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Позоваване 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- като взеха предвид 
Международната оценка на 
селскостопанските науки и 
технологии за развитие (IAASTD),

Or. en
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Изменение 15
Esther De Lange

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) По време на заседанието от 20 
юни 2008 г. Европейският съвет 
настоятелно потвърди своя 
ангажимент за постигане на 
колективната цел за официална 
помощ за развитие (ОПР) в размер 
0,56 % от БВД до 2010 г. и 0,7 % от 
БВД до 2015 г., както беше посочено в 
заключенията на Съвета от май 
2005 г., в заключенията на 
Европейския съвет от юни 2005 г. и в 
Европейския консенсус относно 
развитието. Националните усилия на 
държавите-членки към постигане на 
тази цел следва да се вземе предвид в 
рамките на инструмента на ЕС за 
прехрана.

Or. en

Изменение 16
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Финансовите нужди за пълно 
овладяване на непосредствените 
последици от високите цени на храните 
са много големи. Ответните мерки 
трябва да дойдат от целокупната 
международна общност; Европейската 
общност прави решителна крачка, като 
дава своя справедлив дял.

(7) Финансовите и материалните 
нужди за пълно овладяване на 
непосредствените последици от 
високите цени на храните са много 
големи. Ответните мерки трябва да 
дойдат от целокупната международна 
общност; Европейската общност прави 
решителна крачка, като дава своя 
справедлив дял.
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Or. en

Обосновка

Най-адекватният и ефективен отговор на настоящата продоволствена криза е да се 
увеличи продоволствената помощ за развиващите се страни.

Изменение 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Причините, породили 
необходимостта от настоящия 
финансов инструмент (т.е. високите 
цени на храните), доведоха и до 
съкращаване на пазарните разходи за 
селското стопанство по функция 2 на 
Финансовата перспектива. 
Прогнозите към момента сочат също 
така, че е налице значителен марж 
по функция 2 и за 2009 г., който не е 
ангажиран като бюджетни кредити.

заличава се

Or. es

Изменение 18
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Причините, породили 
необходимостта от настоящия 
финансов инструмент (т.е. високите 
цени на храните), доведоха и до 
съкращаване на пазарните разходи за 
селското стопанство по функция 2 на 
Финансовата перспектива. 

(8) Оставащите средства по функция 
2 се използват за целите на Общата 
селскостопанска политика, и по-
специално за намаляване на 
разликите между равнището на 
преките плащания на 
селскостопански производители в 
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Прогнозите към момента сочат също 
така, че е налице значителен марж 
по функция 2 и за 2009 г., който не е 
ангажиран като бюджетни кредити.

новите и старите държави-членки.

Or. en

Обосновка

Неизползваните средства по функция 2 не биха могли да се използват за други цели, 
различни от целите на Общата селскостопанска политика. Селскостопанските 
производители в новите държави-членки са подложени на дискриминация въз основа 
на това, че не съществуват достатъчно средства.

Изменение 19
Esther De Lange

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Причините, породили 
необходимостта от настоящия финансов 
инструмент (т.е. високите цени на 
храните), доведоха и до съкращаване на 
пазарните разходи за селското 
стопанство по функция 2 на 
Финансовата перспектива. Прогнозите 
към момента сочат също така, че е 
налице значителен марж по функция 2 и 
за 2009 г., който не е ангажиран като 
бюджетни кредити.

(8) Причините, породили 
необходимостта от настоящия финансов 
инструмент (т.е. високите цени на 
храните), доведоха и до съкращаване на 
пазарните разходи за селското 
стопанство по функция 2 на 
Финансовата перспектива. Прогнозите 
към момента сочат също така, че е 
налице значителен марж по функция 2 и 
за 2009 г., който не е ангажиран като 
бюджетни кредити. Въпреки това 
действията, предвидени в 
настоящата директива, следва да 
бъдат финансирани по функция 4 от 
Многогодишната финансова рамка 
(МФР). Това означава, че 
Междуинституционалното 
споразумение следва да се адаптира.

Or. en
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Изменение 20
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Причините, породили 
необходимостта от настоящия финансов 
инструмент (т.е. високите цени на 
храните), доведоха и до съкращаване на 
пазарните разходи за селското 
стопанство по функция 2 на 
Финансовата перспектива. Прогнозите 
към момента сочат също така, че е 
налице значителен марж по функция 
2 и за 2009 г., който не е ангажиран 
като бюджетни кредити.

(8) Причините, породили 
необходимостта от настоящия финансов 
инструмент (т.е. високите цени на 
храните), доведоха и до съкращаване на 
пазарните разходи за селското 
стопанство по функция 2 на 
Финансовата перспектива.

Or. de

Обосновка

Прекалено е рано да се направи преценка на маржовете по функция 2 за 2009 г.

Изменение 21
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Ответната стратегия на 
Общността трябва категорично да 
насърчава позитивна реакция под 
формата на по-голямо предлагане от 
страна на селскостопанските 
производители в развиващите се 
страни в краткосрочен до 
средносрочен план, като в същото 
време чувствително облекчава 
негативните последствия от скока на 
цените върху най-бедните слоеве от 
населението в тези страни. По-

(9) Най-адекватният и ефективен 
отговор на продоволствената криза е 
да се увеличи продоволствената 
помощ за развиващите се страни.
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голямото предлагане като реакция е в 
интерес и на Общността, защото 
смекчава натиска върху цените на 
селскостопанските продукти.

Or. en

Изменение 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тези инструменти обаче, вече бяха 
мобилизирани или програмирани до 
крайна степен през 2008 г., за да се 
овладеят негативните последствия от 
високите цени на храните в развиващите 
се страни. Това може да се направи в 
много по-ограничена степен през 2009 
г., и би било крайно недостатъчно, за да 
се отговори на нуждите.

(11) Тези инструменти обаче вече бяха 
мобилизирани или програмирани до 
крайна степен през 2008 г., за да се 
овладеят негативните последствия от 
високите цени на храните в развиващите 
се страни. Това може да се направи в 
много по-ограничена степен през 2009 г. 
и би било крайно недостатъчно, за да се 
отговори на нуждите. В условията на 
настоящия недостиг на храни в
световен мащаб и рязкото 
повишаване на цените, които биха 
могли да продължат и в бъдеще, 
следва да бъдат засилени 
инструментите за помощ за 
развитие, финансирани по функция 4 
на бюджета на Общността, без това 
да излага на риск селскостопанските 
интереси на Европейския съюз.

Or. es
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Изменение 23
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В създалата се ситуация, в която 
високите цени на храните водят до 
намаляване на разходите по Общата 
селскостопанска политика, 
Комисията предлага част от така 
спестените средства да се 
пренасочат към селскостопанското 
производство в развиващите се 
страни.

заличава се

Or. en

Изменение 24
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В създалата се ситуация, в която 
високите цени на храните водят до 
намаляване на разходите по Общата 
селскостопанска политика, Комисията 
предлага част от така спестените 
средства да се пренасочат към 
селскостопанското производство в 
развиващите се страни.

(12) В създалата се ситуация, в която 
високите цени на храните водят до 
намаляване на разходите по Общата 
селскостопанска политика, Комисията 
предлага част от така спестените 
средства да се пренасочат към 
селскостопанското производство в 
развиващите се страни, като има 
предвид съществуващото обвързващо 
задължение, че в случай на нова, 
непредвидена финансова нужда следва 
да се проучат най-напред 
възможностите за прехвърляне на 
неизползвани средства и 
последователно да се прилагат 
обичайните бюджетни процедури.

Or. de
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Обосновка

Съгласно членове 21-23 бюджетният орган има строго задължение да проучи 
възможностите за прехвърляне.

Изменение 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В създалата се ситуация, в която 
високите цени на храните водят до 
намаляване на разходите по Общата 
селскостопанска политика,
Комисията предлага част от така 
спестените средства да се 
пренасочат към селскостопанското 
производство в развиващите се страни.

(12) В създалата се ситуация на високи 
цени на храните Комисията предлага да 
засили мерките за насърчаване на 
селскостопанското производство в 
развиващите се страни.

Or. es

Изменение 26
Catherine Neris

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В създалата се ситуация, в която 
високите цени на храните водят до 
намаляване на разходите по Общата 
селскостопанска политика, Комисията 
предлага част от така спестените 
средства да се пренасочат към 
селскостопанското производство в 
развиващите се страни.

(12) В създалата се ситуация, в която 
високите цени на храните водят до 
намаляване на разходите по Общата 
селскостопанска политика, Комисията 
предлага част от така спестените 
средства, които трябва да се 
използват като стабилизиращ 
фактор,  да се пренасочат към 
селскостопанското производство в 
развиващите се страни.

Or. fr
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Изменение 27
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) От друга страна е необходимо да се 
защитят интересите на европейските 
селскостопански производители и да се 
гарантира, че това предложение при 
никакви обстоятелства няма да доведе 
до привеждането в действие на 
механизма за финансова дисциплина, 
предвиден в регламенти (ЕО) № 
1782/2003 и (ЕО) № 1290/2005 на 
Съвета.

(13) От друга страна е необходимо да се 
защитят интересите на европейските 
селскостопански производители, които 
страдат значително от нарасналите 
разходи за производство както в 
секторите на селскостопанското 
производство, така и в сектора на 
риболова, и да се гарантира, че това 
предложение при никакви обстоятелства 
няма да доведе до привеждането в 
действие на механизма за финансова 
дисциплина, предвиден в регламенти 
(ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 1290/2005 
на Съвета. Освен това трябва да се 
подчертае, че в хода на реформите в 
рамките на здравната проверка са 
необходими средства за 
придружителни мерки за 
преструктуриране и подпомагане, 
най-вече в сектора на млякото и в 
сектора овцевъдство и козевъдство, 
както и за нуждите на особено 
чувствителни региони. 

Or. de

Обосновка

На „плавно приземяване“, придружителни мерки за преструктуриране и други нови 
предизвикателства като повишени производствени разходи вследствие на повишаване 
на цените за енергия, трябва да се отдава равностойно внимание.
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Изменение 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Новата помощ за развитие 
следва да се управлява по такъв начин, 
че да гарантира снабдяването на 
местното население с храни и да 
избягва стимулирането на селско 
стопанство, насочено единствено към 
износ на суровини за развитите 
страни, което би противоречало на 
целите на тази мярка, като не 
задоволява местните нужди и 
поражда риск от нечестна 
конкуренция с европейски продукти.

Or. es

Изменение 29
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следователно, необходимо е да се 
приеме специален финансов инструмент 
в допълнение на съществуващите 
инструменти за развитие и за 
хуманитарна помощ, благодарение на 
който да се приемат спешни 
допълнителни мерки за бързо 
овладяване на последствията от 
сегашния скок на продоволствените 
цени в развиващите се страни.

(14) Следователно, възможно е да се 
приеме специален финансов инструмент 
в допълнение на съществуващите 
инструменти за развитие и за 
хуманитарна помощ, благодарение на 
който да се приемат спешни 
допълнителни мерки за бързо 
овладяване на последствията от 
сегашния скок на продоволствените 
цени в развиващите се страни. 
Контролът върху предоставените 
финансови средства трябва да се 
извършва в съответствие със 
стандартите, които са в сила в 
рамките на Европейския съюз.
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Or. de

Обосновка

Не трябва да се позволява това да се превърне в автоматизъм. Необходими са 
проверки на производителността.

Изменение 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следователно, необходимо е да се 
приеме специален финансов инструмент 
в допълнение на съществуващите 
инструменти за развитие и за 
хуманитарна помощ, благодарение на 
който да се приемат спешни 
допълнителни мерки за бързо 
овладяване на последствията от 
сегашния скок на продоволствените
цени в развиващите се страни.

(14) Следователно, необходимо е да се 
приеме специален финансов инструмент 
в допълнение на съществуващите 
инструменти за развитие и за 
хуманитарна помощ, благодарение на 
който да се приемат спешни 
допълнителни мерки за бързо 
овладяване на последствията от 
сегашния скок на продоволствените 
цени в развиващите се страни, като се 
вземат под внимание 
неотдавнашните препоръки на 
проучването на IAASTD, извършено по 
инициатива на ООН, особено по 
отношение на участието на 
местните неправителствени 
организации и организациите на 
селскостопански производители в 
процеса на планиране на мерките и 
обучение на селскостопанските 
производители, както и по 
отношение на значението на 
биологичното разнообразие и на 
семената, адаптирани към местните 
условия, в борбата срещу глада.

Or. en
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Обосновка

Международната оценка на селскостопанските науки и технологии за развитие 
(IAASTD) е основна глобална инициатива, разработена в рамките на консултативен 
процес, включващ 900 участници и 110 държави от всички региони на света, по 
инициатива на ФАО, Програмата на ООН за развитие (UNDP), Световната банка и 
други международни организации. Докладът беше публикуван през 2008 г. и е подписан 
от 58 държави. Той е най-всеобхватният и актуален документ, който съдържа 
препоръки за намаляване на бедността и за борба срещу глада.

Изменение 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следователно, необходимо е да се 
приеме специален финансов инструмент 
в допълнение на съществуващите 
инструменти за развитие и за 
хуманитарна помощ, благодарение на 
който да се приемат спешни 
допълнителни мерки за бързо 
овладяване на последствията от 
сегашния скок на продоволствените 
цени в развиващите се страни.

(14) Следователно, необходимо е да се 
приеме специален финансов инструмент 
по функция 4 на бюджета на 
Общността в допълнение на 
съществуващите инструменти за 
развитие и за хуманитарна помощ, 
благодарение на който да се приемат 
спешни допълнителни мерки за бързо 
овладяване на последствията от 
сегашния скок на продоволствените 
цени в развиващите се страни.

Or. es

Изменение 32
Catherine Neris

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Резултатите от съвместното 
използване на финансовия 
инструмент и съществуващите 
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програми в съответствие с тези цели 
следва да се оценяват редовно, за да се 
наблюдава структурирането на 
апарата за селскостопанско 
производство на развиващите се 
страни в дългосрочен план.

Or. fr

Изменение 33
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Мерките по този инструмент 
трябва да помогнат на развиващите 
се страни да увеличат 
производителността в селското 
стопанство през следващите сезони, 
трябва да отговорят бързо на 
непосредствените нужди на тези 
страни и тяхното население, да 
бъдат първа крачка за 
предотвратяването, доколкото това 
е възможно, на несигурност на 
прехраната в бъдеще и да съдействат 
за смекчаване на последствията от 
високите цени в глобален план. 
Осъществяването на тези цели би 
било от полза както за най-бедните 
слоеве от населението, така и за 
европейските потребители и 
селскостопански производители.

заличава се

Or. en

Обосновка

Инструментът, предложен от Комисията, не дава незабавен и спешен отговор. Той 
може да засили производството най-рано през следващия сезон.
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Изменение 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Мерките по този инструмент трябва 
да помогнат на развиващите се страни 
да увеличат производителността в 
селското стопанство през следващите 
сезони, трябва да отговорят бързо на 
непосредствените нужди на тези страни 
и тяхното население, да бъдат първа 
крачка за предотвратяването, доколкото 
това е възможно, на несигурност на 
прехраната в бъдеще и да съдействат за 
смекчаване на последствията от 
високите цени в глобален план. 
Осъществяването на тези цели би било 
от полза както за най-бедните слоеве от 
населението, така и за европейските 
потребители и селскостопански 
производители.

(15) Мерките по този инструмент трябва 
да помогнат на развиващите се страни 
да увеличат производителността в 
селското стопанство през следващите 
сезони, трябва да отговорят бързо на 
непосредствените нужди на тези страни 
и тяхното население, да бъдат първа 
крачка за предотвратяването, доколкото 
това е възможно, на несигурност на 
прехраната в бъдеще и да съдействат за 
смекчаване на последствията от 
високите цени в глобален план. 
Осъществяването на тези цели би било 
от полза както за най-бедните слоеве от 
населението, така и за европейските 
потребители и селскостопански 
производители. Подпомагането от 
страна на Общността следва да бъде 
в зависимост от изпълнението на 
определени минимални екологични 
условия и съблюдаването на 
основните конвенции на 
Международната организация на 
труда (МОТ).

Or. es

Обосновка

Европейският съюз следва да насърчава бедните страни да съблюдават определени 
екологични и трудови норми. В предложението на Комисията тези аспекти са 
напълно пропуснати, а в днешно време те са от първостепенно значение за 
различните европейски политики. 
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Изменение 35
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Мерките по този инструмент трябва 
да помогнат на развиващите се страни 
да увеличат производителността в 
селското стопанство през следващите 
сезони, трябва да отговорят бързо на 
непосредствените нужди на тези страни 
и тяхното население, да бъдат първа 
крачка за предотвратяването, доколкото 
това е възможно, на несигурност на 
прехраната в бъдеще и да съдействат за 
смекчаване на последствията от 
високите цени в глобален план. 
Осъществяването на тези цели би било 
от полза както за най-бедните слоеве от 
населението, така и за европейските 
потребители и селскостопански 
производители.

(15) Мерките по този инструмент трябва
да помогнат на развиващите се страни 
да увеличат производителността в 
селското стопанство през следващите 
сезони, трябва да отговорят бързо на 
непосредствените нужди на тези страни 
и тяхното население, да бъдат първа 
крачка за предотвратяването, доколкото
това е възможно, на несигурност на 
прехраната в бъдеще и да съдействат за 
смекчаване на последствията от 
високите цени в глобален план. 
Осъществяването на тези цели би било 
от полза както за най-бедните слоеве от 
населението, така и за европейските 
потребители.

Or. en

Изменение 36
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Самото естество на мерките по този 
регламент налага решенията за тяхното 
финансиране да се вземат с ефективни, 
гъвкави, прозрачни и бързи процедури, 
с активното сътрудничество на всички 
участващи институции. Регламентът 
трябва по-конкретно да даде 
възможност да се финансират вече 
предприети мерки, които 
международни организации 

(16) Самото естество на мерките по този 
регламент налага решенията за тяхното 
финансиране да се вземат с ефективни, 
гъвкави, прозрачни и бързи процедури, 
с активното сътрудничество на всички 
участващи институции. Регламентът 
трябва по-конкретно да даде 
възможност да се финансират мерки, 
предприети преди приемането му, като 
за изходна дата се приеме 20 юни 2008 
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подпомагат или са готови да 
подпомогнат преди приемането му, 
като за изходна дата се приеме 20 юни 
2008 г., т.е. датата на заключенията на 
Европейския съвет.

г., т.е. датата на заключенията на 
Европейския съвет.

Or. en

Изменение 37
Esther De Lange

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Прилагането на настоящия 
регламент следва да подлежи на 
строго наблюдение и да е предмет на 
годишната процедура по 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета. 
Финансирането на настоящия 
регламент посредством 
международни организации не може 
да възпрепятства бюджетния 
контрол, ефективността и 
видимостта на разходването на 
средствата на ЕС.

Or. en

Изменение 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общността следва да финансира 
мерки, които съдействат за бърза и 
непосредствена реакция на нарасналите 
цени на храните в развиващите се 

1. Общността финансира мерки, които 
съдействат за специално 
възстановяване на средствата, за да 
позволят прехвърлянето на 
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страни и застъпват периода между 
прилагането на спешни мерки и 
осъществяването на средносрочно до 
дългосрочно сътрудничество за 
развитие.

европейски селскостопански суровини 
и производствени фактори, като 
бърза и непосредствена реакция на 
нарасналите цени на храните в 
развиващите се страни и застъпват 
периода между прилагането на спешни 
мерки и осъществяването на 
средносрочно до дългосрочно 
сътрудничество за развитие.

Or. en

Изменение 39
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общността следва да финансира 
мерки, които съдействат за бърза и 
непосредствена реакция на нарасналите 
цени на храните в развиващите се 
страни и застъпват периода между 
прилагането на спешни мерки и 
осъществяването на средносрочно до 
дългосрочно сътрудничество за 
развитие.

1. Общността финансира наред с малки 
заеми също така и средства за 
производство, които трябва да бъдат 
придобити в Европейския съюз, които 
съдействат за бърза и непосредствена 
реакция на нарасналите цени на храните 
в развиващите се страни и застъпват 
периода между прилагането на спешни 
мерки и осъществяването на 
средносрочно до дългосрочно 
сътрудничество за развитие.

Or. de

Изменение 40
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От мерките следва да се възползват 
страни, дефинирани като развиващи се 

2. От мерките се възползват страни, 
дефинирани като развиващи се от 
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от ОИСР/Комитета за подпомагане на 
развитието, и тяхното население в 
съответствие със следните разпоредби:

ОИСР/Комитета за подпомагане на 
развитието, тяхното население,както и
европейски производители в 
съответствие със следните разпоредби:

Or. de

Обосновка

Европейските производители трябва да бъдат защитавани в същата степен.

Изменение 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От мерките следва да се възползват 
страни, дефинирани като развиващи се 
от ОИСР/Комитета за подпомагане на 
развитието, и тяхното население в 
съответствие със следните разпоредби:

2. От мерките се възползват 
европейските селскостопански 
производители и страни, дефинирани 
като развиващи се от ОИСР/Комитета за 
подпомагане на развитието, и тяхното 
население в съответствие със следните 
разпоредби:

Or. en

Изменение 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема мерките, посочени в 
параграф 1. Те финансират 
международни инициативи, които 
съдействат за постигането на целите на 
настоящия регламент и които се 
реализират чрез регионални и световни 
международни организации. 

Комисията приема мерките, посочени в 
параграф 1. Те финансират 
международни инициативи, които 
съдействат за постигането на целите на 
настоящия регламент и които се 
реализират чрез регионални и световни 
международни организации. 
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Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета за тези мерки.

Европейският парламент ще бъде 
пълноценен партньор в изпълнението 
на предложените мерки: той 
осъществява контрол върху 
разходването на средствата и върху 
администрацията на инструмента, а 
на всеки четири месеца Комисията 
представя на Парламента доклад 
относно напредъка на инструмента 
към постигане на поставените цели.

Or. en

Изменение 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема мерките, посочени в 
параграф 1. Те финансират 
международни инициативи, които 
съдействат за постигането на целите на 
настоящия регламент и които се 
реализират чрез регионални и световни 
международни организации. Комисията 
информира Европейския парламент и 
Съвета за тези мерки.

Комисията приема мерките, посочени в 
параграф 1. Те финансират 
международни инициативи, които 
съдействат за постигането на целите на 
настоящия регламент и които се 
реализират чрез регионални и световни 
международни организации съвместно 
с местните организации на 
селскостопански производители. 
Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета за тези мерки.

Or. en

Изменение 44
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Няма право на финансиране 
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държава, която иначе отговаря на 
критериите, посочени в 
приложението, в случай че:
- нейните естествени горски площи 
намаляват,
- осъществява нетен износ на 
селскостопански продукти,
- на нейна територия е налице 
опустиняване, прекомерно използване 
на земята за паша или нерационална 
употреба на вода.

Or. en

Обосновка

Помощта на Общността следва да съответства на целите за устойчиво развитие и 
политиката за опазване на околната среда.

Продоволствената криза следва се разрешава само в държави, които са нетни 
вносители на хранителни продукти.

Изменение 45
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се гарантира 
последователност и ефективност в 
помощта на Общността, когато 
дадена програма има регионален или 
трансграничен характер, Комисията 
може да реши, че населението на 
други развиващи се страни, които са 
извън дадения регион, може да се 
възползва от дадената програма.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Само избрани страни следва да бъдат подпомагани.

Изменение 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Международните и регионалните 
организации (наричани по-нататък 
„международните организации“) ще 
бъдат подбрани въз основа на 
капацитета им да организират и 
осъществят бързи и висококачествени 
ответни мерки в отговор на 
специфичните нужди на целевите 
развиващи се страни и във връзка с 
целите на настоящия регламент.

5. Международните и регионалните 
организации (наричани по-нататък 
„международните организации“) ще 
бъдат подбрани въз основа на 
капацитета им да организират и 
осъществят бързи и висококачествени 
ответни мерки в отговор на 
специфичните нужди на целевите 
развиващи се страни и във връзка с 
целите на настоящия регламент. Освен 
това тези организации, на които е 
възложено разпределението, ще 
бъдат подбрани въз основа на 
способността им да разпределят 
средства ефективно и ефикасно, с 
минимална степен на 
административна бюрокрация.

Or. en

Изменение 47
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Международните и регионалните 
организации (наричани по-нататък 
„международните организации“) ще 
бъдат подбрани въз основа на 
капацитета им да организират и 

5. Местните банки, които извършват 
дейност в селскостопанския отрасъл,
ще бъдат подбрани въз основа на 
капацитета им да организират и 
осъществят бързи и висококачествени 
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осъществят бързи и висококачествени 
ответни мерки в отговор на 
специфичните нужди на целевите 
развиващи се страни и във връзка с 
целите на настоящия регламент.

ответни мерки в отговор на 
специфичните нужди на целевите 
развиващи се страни и във връзка с 
целите на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Вместо международните организации право на финансиране следва да имат 
местните банки, които извършват дейност в селскостопанския отрасъл, и, при 
възможност, Европейската инвестиционна банка и свързаните организации.

Изменение 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Основните цели на помощта и 
сътрудничеството по настоящия 
регламент са да се насърчи 
позитивната реакция под формата на 
по-голямо предлагане от страна на 
селскостопанския сектор в целеви 
страни и региони в контекста на тяхното 
устойчиво развитие и да се подкрепят 
дейности, с които бързо и 
непосредствено ще се смекчат 
негативните последствия от високите 
цени на храните в съответствие с целите 
за гарантиране на прехраната.

1. Основните цели на помощта и 
сътрудничеството по настоящия 
регламент са да се насърчи 
устойчивото развитие на 
селскостопанската продукция и 
местните пазари, с цел да се даде 
възможност за позитивна реакция под 
формата на по-голямо предлагане от 
страна на селскостопанския сектор в 
целеви страни и региони в контекста на 
тяхното устойчиво развитие и да се 
подкрепят дейности, с които бързо и 
непосредствено ще се смекчат 
негативните последствия от високите 
цени на храните в съответствие с целите 
за гарантиране на прехраната.

Or. en
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Изменение 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Основните цели на помощта и 
сътрудничеството по настоящия 
регламент са да се насърчи позитивната 
реакция под формата на по-голямо 
предлагане от страна на 
селскостопанския сектор в целеви 
страни и региони в контекста на тяхното 
устойчиво развитие и да се подкрепят 
дейности, с които бързо и 
непосредствено ще се смекчат 
негативните последствия от високите 
цени на храните в съответствие с целите 
за гарантиране на прехраната.

1. Основните цели на помощта и 
сътрудничеството по настоящия 
регламент са да се насърчи позитивната 
реакция под формата на по-голямо 
предлагане от страна на 
селскостопанския сектор в целеви 
страни и региони в контекста на тяхното 
устойчиво развитие и да се подкрепят 
дейности, с които бързо и 
непосредствено ще се отговори на 
продоволствените потребности на 
местното население, за да се смекчат 
негативните последствия от високите 
цени на храните в съответствие с целите 
за гарантиране на прехраната.

Or. es

Изменение 50
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Съществуващи програми и 
проекти следва предварително да се 
разгледат внимателно с очакването, 
че само проекти, които са съответно 
контролирани, насочени към 
бъдещето, и които служат 
устойчиво на дребните 
селскостопански предприятия и 
селски структури, ще получат 
допълнително подпомагане, като 
трябва да се оптимизира 
използването на средствата и да се 



PE412.245v02-00 26/37 AM\744047BG.doc

BG

предотвратяват непосилни 
тежести.

Or. de

Изменение 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта и сътрудничеството от страна 
на Общността се привеждат в действие 
посредством набор от решения, 
приемани от Комисията, за финансиране 
на мерките за подпомагане, които са 
дефинирани в член 1, параграфи 1, 2 и 3 
от настоящия регламент.

1. Помощта и сътрудничеството от 
страна на Общността се привеждат в 
действие посредством набор от 
решения, приемани от Комисията, за 
финансиране на специално 
възстановяване на средствата за 
европейските селскостопански 
производители за мерките за 
подпомагане, които са дефинирани в 
член 1, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 52
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мерки за по-добър достъп до 
суровини, други производствени 
фактори и услуги за селското 
стопанство, включително торове и 
семена;

a) мерки за по-добър производителен 
капацитет, включително достъп до 
кредити за селскостопански 
производители и достъп до суровини, 
други производствени фактори и услуги 
за селското стопанство, включително 
торове и семена, в подходящи случаи, 
въз основа на нуждите на 
съответните селскостопански 
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производители и при използване на 
пазарно обусловени решения;

Or. en

Обосновка

Подобреният достъп до кредити за селскостопански производители е основната цел 
на настоящия инструмент, тъй като това ще даде възможност на 
селскостопанските производители да вземат самостоятелно решение кои мерки за 
увеличаване на продукцията съответстват най-добре на конкретната им ситуация. 
Въпреки това преди да се разработят такива механизми, следва да се проведе 
задълбочен анализ на конкретните нужди на съответните селскостопански 
производители и на основните ограничения, които не дават възможност 
препитанието им да се подобри според техните желания.

Изменение 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мерки за по-добър достъп до 
суровини, други производствени 
фактори и услуги за селското 
стопанство, включително торове и 
семена;

а) мерки за по-добър достъп, особено на 
дребни селскостопански 
производители, до суровини, други 
производствени фактори и услуги за 
селското стопанство, включително 
торове и семена, адаптирани към 
местните условия, както и до 
ресурси, като например вода и почва;

Or. en

Изменение 54
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерки за по-добър достъп до 
суровини, други производствени 
фактори и услуги за селското 
стопанство, включително торове и
семена;

а) мерки за по-добър достъп до 
суровини, други производствени 
фактори и услуги за селското 
стопанство, включително семена;

Or. en

Обосновка

ЕС е нетен вносител на торове. Освен това за производството на торове е необходим 
природен газ, по отношение на който ЕС е силно зависим от вносителите.

Изменение 55
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерки за по-добър достъп до 
суровини, други производствени 
фактори и услуги за селското 
стопанство, включително торове и 
семена;

а) мерки за по-добър достъп до 
средства за производство за селското 
стопанство, включително торове и 
семена;

Or. de

Изменение 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a) a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) създаване на инфраструктури, 
които дават възможност за развитие 
на местното производство на 
хранителни продукти и търговията с 
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тях, като например заеми с ниска 
лихва, складове, местни хранилища за 
семена, както и професионално 
обучение и консултации в 
селскостопанските практики;

Or. en

Изменение 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „предпазни мрежи“, имащи за цел 
поддържането или подобряването на 
производствения капацитет в селското 
стопанство и задоволяване на основните 
продоволствени нужди на най-
уязвимите групи от населението.

б) „предпазни мрежи“, имащи за цел 
поддържането или подобряването на 
производствения капацитет в селското 
стопанство и задоволяване на основните 
продоволствени нужди на най-
уязвимите групи от населението, като 
трябва да се предотвратява всеки 
случай на дъмпинг и нарушаване на 
местното производство и местните 
пазари.

Or. en

Изменение 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б) a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки за подпомагане на 
правителствата партньори при 
определянето и прилагането на 
ефективни политики за 
продоволствена сигурност в тясно 
сътрудничество с местните 
организации на селскостопанските 
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производители и с потребителите.

Or. en

Изменение 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 - буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) технически консултации и мерки 
за обучение за изпълнението на 
екологичните норми, изисквани от 
законодателството на Европейския 
съюз.

Or. es

Изменение 60
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Не се предоставя помощ за 
производството на суровини за:
- екзотични или луксозни стоки 
(какао, чай, тютюн, кафе) или
- биогорива.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото предложение е да разреши продоволствената криза в 
развиващите се страни. Следователно следва да се предоставя помощ за 
производството на основни хранителни продукти.
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Изменение 61
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерки за подпомагане, които 
съответстват на целите на 
настоящия регламент, могат да 
бъдат финансирани със средства до 
1 % от сумата, посочена в член 10, 
параграф 1.

заличава се

Or. de

Обосновка

Тъй като средствата са предвидени за дейности, които са вече текущи, 
допълнителни административни разходи не са необходими.

Изменение 62
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Както Комисията, така и 
Европейският парламент ще 
осъществява строг контрол върху 
отпускането на средства на 
международните организации и върху 
финансовите разходи на тези 
организации, с цел да се гарантира 
ефикасно и ефективно използване на 
средствата на Европейския съюз с 
оглед постигане на горепосочените 
цели.

Or. en
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Изменение 63
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустими за финансиране субекти са 
международните организации, които 
отговарят на условията, установени 
в член 43 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2342/2002 на Комисията.

Допустими за финансиране субекти са 
местните банки, които извършват 
дейност в селскостопанския отрасъл. 
При възможност, Европейската 
инвестиционна банка и свързаните 
организации също така имат право на 
финансиране.

Or. en

Обосновка

Вместо международните организации право на финансиране следва да имат 
местните банки, които извършват дейност в селскостопанския отрасъл, и, при 
възможност, Европейската инвестиционна банка и свързаните организации.

Изменение 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Подпомагането от страна на 
Общността е в зависимост от 
съблюдаването на определени 
минимални екологични изисквания и 
на основните конвенции на 
Международната организация на 
труда (МОТ).

Or. es
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Изменение 65
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съответните договорни процедури са 
открити за участието на всички 
физически и юридически лица, които 
отговарят на условията за финансиране 
по географски дефинирания инструмент 
за развитие, приложим в страната,
където се осъществява дейността, както 
и за всички физически и юридически 
лица, които отговарят на условията за 
финансиране съгласно правилата на 
изпълнителните международни 
организации, като се вземат мерки за 
гарантиране на равнопоставеност на 
всички донори. Същите правила 
важат и за доставки и материали. 
Експертите могат да бъдат от 
която и да е националност.

3. Съответните договорни процедури са 
открити за участието на всички 
физически и юридически лица, които 
отговарят на условията за финансиране 
по географски дефинирания инструмент 
за развитие, приложим в страната, 
където се осъществява дейността, както 
и за всички физически и юридически 
лица, които отговарят на условията за 
финансиране съгласно правилата на 
изпълнителните международни 
организации, като се вземат мерки за 
гарантиране на равнопоставеност на 
всички донори. Може да бъдат 
включени експерти с каквато и да е 
националност, но средствата за 
производство, стоките и 
материалите трябва да бъдат 
придобити в ЕС.

Or. de

Изменение 66
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Мерките, финансирани съгласно 
настоящия регламент, са в 
съответствие с Парижката 
декларация относно ефективността 
на помощите. Докладите, посочени в 
член 9, обръщат специално внимание 
на това изискване. 
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Or. en

Обосновка

Всички мерки, финансирани съгласно настоящия регламент, следва да са в 
съответствие с Парижката декларация, по-специално защото става въпрос за 
временен инструмент. Следва да се гарантира, че инструментът допринася 
ефективно към устойчивото подобряване на положението.

Изменение 67
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бюджетните кредити за поети 
задължения се заделят въз основа на 
решения, приети от Комисията.

1. Бюджетните кредити за поети 
задължения се заделят въз основа на 
решения, приети на равноправна 
основа от Комисията и Европейския 
парламент.

Or. en

Изменение 68
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С мерки, приети по настоящия 
регламент, могат да се финансират, 
считано от 20 юни 2008 г., дейности, 
които вече са в ход, предприети в 
целевите страни или от организациите 
по член 4 преди влизането в сила на 
настоящия регламент.

2. С мерки, приети по настоящия 
регламент, могат да се финансират, 
считано от вземането на решението в 
Европейския парламент., дейности, 
които вече са в ход, предприети в 
целевите страни или от организациите 
по член 4 преди влизането в сила на 
настоящия регламент. В този случай 
помощите, получени в рамките на 
настоящия регламент, следва да се 
използват като допълнителни 



AM\744047BG.doc 35/37 PE412.245v02-00

BG

средства.

Or. de

Изменение 69
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата финансово-референтна 
сума за прилагане на настоящия 
регламент за периода 2008–2009 г. 
възлиза на 1 млрд. EUR.

заличава се

2. За 2008 г. референтната сума е 750 
млн. EUR.
3. За 2009 г. максималната 
референтна сума е 250 млн. EUR.
4. За всяка година сумата, заделена 
като бюджетни кредити за поети 
задължения, следва да оставя марж 
по функция 2 от финансовата 
перспектива от поне 600 млн. EUR, 
въз основа на прогнозата от най-
актуалния към дадения момент 
доклад по системата за ранно 
предупреждение, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 1290/2005. Ако през 
дадена година не може да се 
гарантира този марж, максималната 
сума, която по настоящия регламент 
може да се заделя като бюджетни 
кредити, се намалява, за да се 
възстанови маржът по функция 2.

Or. en
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Изменение 70
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата финансово-референтна сума 
за прилагане на настоящия регламент за 
периода 2008–2009 г. възлиза на 1 млрд. 
EUR.

1. Общата финансово-референтна сума 
за прилагане на настоящия регламент за 
периода 2008–2009 г. възлиза на 1 млрд. 
EUR. Тази референтна сума се 
финансира по функция 4 от 
Финансовата рамка.

Or. en

Изменение 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За всяка година сумата, заделена като 
бюджетни кредити за поети задължения, 
следва да оставя марж по функция 2 
от финансовата перспектива от поне 
600 млн. EUR, въз основа на 
прогнозата от най-актуалния към 
дадения момент доклад по системата 
за ранно предупреждение, предвидена 
в Регламент (ЕО) № 1290/2005. Ако 
през дадена година не може да се 
гарантира този марж, максималната 
сума, която по настоящия регламент 
може да се заделя като бюджетни 
кредити, се намалява, за да се 
възстанови маржът по функция 2.

4. Сумата, заделена като бюджетни 
кредити за поети задължения, се 
финансира по функция 4 на бюджета 
на Общността по такъв начин, че да 
не се налага преразглеждане на 
решението за финансовата 
перспектива за текущия период на 
планиране.

Or. es
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Изменение 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В рамките на предстоящия 
преглед на бюджета на Общността 
Европейската комисия представя 
доклад до Европейския парламент и 
до Съвета, в който оценява 
необходимостта от засилване на 
помощта за развитие чрез 
увеличаване на средствата по 
функция 4 с цел справяне с 
повишаването на цените на 
селскостопанските продукти в 
бедните страни и с недостига от 
храна, който изпитват местните 
населения. Това увеличение не трябва 
да бъде в ущърб на бюджетните 
потребности на европейските 
селскостопански производители.

Or. es
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