
AM\862211BG.doc PE462.581v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по развитие

2011/2051(INI)

29.3.2011

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 49

Проектостановище
Kriton Arsenis
(PE460.764v02-00)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 
„Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите 
предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните 
ресурси и териториалния баланс”
(COM(2010)0672 – 2011/2051(INI))



PE462.581v01-00 2/33 AM\862211BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\862211BG.doc 3/33 PE462.581v01-00

BG

Изменение 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Проектостановище
Съображение А а (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че 40 % от 
глобалните парникови газове се 
отделят от сектора на селското 
стопанство; като има предвид, че 
селското стопанство е основният 
източник на метан и азотен оксид, а 
тези два вида парникови газове имат 
много по-голям потенциал за 
затопляне, отколкото въглеродния 
диоксид; и като има предвид, че
изменението на климата засяга най-
вече бедните хора в развиващите се 
страни и намалява възможностите 
за земеделие;

Or. en

Изменение 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Проектостановище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че 
либерализацията на търговията в 
селското стопанство позволи евтин 
внос от Европа, Азия и САЩ в 
развиващите се страни, като така 
подложи местно произведените 
храни на непоносима конкуренция; и 
като има предвид, че този ръст на 
евтиния внос води до значително 
обедняване на земеделските стопани 
и селскостопанските работници в 
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тези държави; 

Or. en

Изменение 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Проектостановище
Съображение А в (ново)

Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че населението 
в селските райони на развиващите се
страни представлява между 70 % и 
80 % от страдащите от 
недохранване; и като има предвид, че 
премахването на крайната бедност и 
глада зависи от подобряването на 
условията на живот на земеделските 
стопани и селскостопанските 
работници в развиващите се страни; 

Or. en

Изменение 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Проектостановище
Съображение A г (ново)

Проектостановище Изменение

Аг. като има предвид доклада на 
специалния докладчик на ООН за 
правото на храна, озаглавен 
„Агроекология и правото на храна“, 
сочи, че агроекологията може да 
удвои производството на храни в цели 
региони в рамките на 10 години, като 
същевременно смекчава изменението 
на климата и намалява бедността в 
селските райони; признава, че 
дългосрочната производителност и 
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продоволствената сигурност, по-
специално устойчивостта на 
селскостопанските системи спрямо 
климатични смущения, зависи от 
полагането на дължимата грижа за 
природните ресурси, по-специално 
почвите, използването на водите и 
биологичното разнообразие;

Or. en

Изменение 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Проектостановище
Съображение A д (ново)

Проектостановище Изменение

Ад. като има предвид, че по-високата 
производителност на селското 
стопанство в Европа върви ръка за 
ръка с използването на повече почва, 
фуражи и т.н. от развиващите се 
страни; като има предвид, че около 
80 % от търсенето на протеинови 
фуражи в Европа се удовлетворява от 
внос, който се явява отражение на 
използването на площ от 20 милиона 
хектара земя извън Европа; като има 
предвид, че безмитният внос на 
протеинови култури и маслодайни 
семена в Европа допринесе за 
обезлесяването, разселването на 
общности, загубата на биологично 
разнообразие и увеличаването на 
продоволствената несигурност в 
Южна Америка;

Or. en
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Изменение 6
Charles Goerens

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва ширещото се 
безпокойство във връзка с 
понастоящем намаляващото, но 
акумулирано отрицателно 
въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни; изразява 
съжаление, че в съобщението на 
Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 
2020 г. не се споменава това 
отражение; призовава новата 
ОСП да включва като основна цел 
принципа за ненанасяне на вреди 
на развиващите се страни;

1. изисква ФАО да се произнесе 
относно въздействието на ОСП 
върху развиващите се страни, от 
една страна, и да извърши оценка 
на всички фактори, които  
утежняват на положението в 
областта на селското стопанство 
и храните в развиващите се страни, 
от друга страна;

Or. fr

Изменение 7
Filip Kaczmarek

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва ширещото се 
безпокойство във връзка с 
понастоящем намаляващото, но 
акумулирано отрицателно 
въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни; изразява 
съжаление, че в съобщението на 
Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 2020 
г. не се споменава това отражение; 
призовава новата ОСП да включва като 

1. отбелязва необходимото 
въздействие на селскостопанските 
политики на ЕС върху развиващите се 
страни, както и тяхното влияние 
върху равнището на националните и 
световните цени на 
селскостопанските продукти; поради
това призовава новата ОСП да отчита 
напълно като основна цел принципа за 
ненанасяне на вреди на развиващите се 
страни;
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основна цел принципа за ненанасяне на 
вреди на развиващите се страни;

Or. en

Изменение 8
Ricardo Cortés Lastra and Miguel Angel Martínez Martínez

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

 1. отбелязва ширещото се 
безпокойство във връзка с 
понастоящем намаляващото, но 
акумулирано отрицателно 
въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни; изразява 
съжаление, че в съобщението на 
Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 
2020 г. не се споменава това 
отражение; призовава новата ОСП 
да включва като основна цел 
принципа за ненанасяне на вреди на 
развиващите се страни;

1. отбелязва напредъка, постигнат по 
отношение на реформата на ОСП, 
който намали на нейното отрицателно 
въздействие върху развиващите се 
страни; призовава новата ОСП да 
включва като основна цел принципа за 
ненанасяне на вреди на развиващите се 
страни в съответствие с целта за 
съгласуваност на политиките за 
развитие, предвидена в Договора от 
Лисабон.

Or. en

Изменение 9
Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва ширещото се 
безпокойство във връзка с 
понастоящем намаляващото, но 
акумулирано отрицателно 
въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни; изразява 

1. подчертава, че член 3, параграф 5 
от ДФЕС предвижда, че ЕС 
допринася за свободната и 
справедлива търговия и за 
премахването на бедността; 
отбелязва ширещото се 
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съжаление, че в съобщението на 
Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 2020 
г. не се споменава това отражение;
призовава новата ОСП да включва 
като основна цел принципа за 
ненанасяне на вреди на развиващите 
се страни;

безпокойство във връзка с 
понастоящем намаляващото, но 
акумулирано отрицателно 
въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни; изразява 
съжаление, че в съобщението на 
Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 2020 
г. не се споменава това отражение;
призовава новата ОСП да включва 
като основна цел принципа за 
ненанасяне на вреди на развиващите 
се страни; призовава ЕС да осигури 
съгласуваност между ОСП и 
търговската политика и 
политиката за развитие и изцяло 
да спазва принципа на съгласуване 
на политиките за развитие;

Or. en

Изменение 10

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва ширещото се 
безпокойство във връзка с 
понастоящем намаляващото, но 
акумулирано отрицателно
въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни; изразява 
съжаление, че в съобщението на 
Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 2020 
г. не се споменава това отражение; 
призовава новата ОСП да включва
като основна цел принципа за 
ненанасяне на вреди на развиващите
се страни;

1. отбелязва безпокойството във 
връзка с въздействието на ОСП 
върху развиващите се страни; 
изразява съжаление, че в 
съобщението на Комисията относно 
общата селскостопанска политика 
през 2020 г. не се споменава това 
отражение; призовава новата ОСП 
да се съобразява с принципа за 
ненанасяне на вреди на развиващите 
се страни;
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Or. de

Изменение 11
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва ширещото се безпокойство 
във връзка с понастоящем 
намаляващото, но акумулирано
отрицателно въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни; изразява 
съжаление, че в съобщението на 
Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 2020 г. 
не се споменава това отражение;
призовава новата ОСП да включва като 
основна цел принципа за ненанасяне на 
вреди на развиващите се страни;

1. отбелязва ширещото се безпокойство 
във връзка с акумулираното пряко и 
косвено отрицателно въздействие на 
ОСП върху развиващите се страни;
изразява съжаление, че в съобщението 
на Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 2020 г. 
не се споменава това отражение, като 
по този начин не се утвърждават 
правните задължения на ЕС за 
съгласуваност на политиките за 
развитие и ангажимента му за 
постигане на ЦХР; призовава новата 
ОСП да включва като основна цел 
принципа за ненанасяне на вреди на 
развиващите се страни и да установи 
подходящи механизми, чрез които да 
се гарантира неговото спазване;

Or. en

Изменение 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва ширещото се 
безпокойство във връзка с
понастоящем намаляващото, но 
акумулирано отрицателно 
въздействие на ОСП върху 

1. отбелязва ширещото се безпокойство 
във връзка с кумулативното
отрицателно въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни; изразява 
съжаление, че в съобщението на 
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развиващите се страни; изразява 
съжаление, че в съобщението на 
Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 2020 
г. не се споменава това отражение;
призовава новата ОСП да включва 
като основна цел принципа за 
ненанасяне на вреди на развиващите 
се страни;

Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 2020 г. 
не се споменава това отражение;
изисква от Комисията да започне 
задълбочена оценка на ОСП и нейното 
въздействие върху развиващите се 
страни и призовава новата ОСП да 
включва като основна цел принципа за 
ненанасяне на вреди на развиващите се 
страни; в по-широк смисъл призовава 
Комисията да гарантира, че 
законодателните предложения в 
областта на ОСП съответстват на 
целта за съгласуваност на 
политиките за развитие, както е 
предвидено в член 208 на Договора от 
Лисабон;

Or. en

Изменение 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава ЕС да се осигури 
съгласуваност между ОСП и своята 
търговска политика и политика за 
развитие; по-специално подчертава 
необходимостта от предпазни клаузи 
в търговските споразумения, както и 
правото на развиващите се страни да 
защитават своите селскостопански 
пазари;

Or. en
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Изменение 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че европейските 
субсидии за износ силно 
възпрепятстват развитието на 
селското стопанство на бедните 
страни, тъй като създават нелоялна 
конкуренция с тяхното местно селско 
стопанство, особено когато липсва 
ефективна защита по отношение на 
вноса в страната или региона на внос 
(например митнически бариери, 
квоти за внос, субсидии за местните 
производители и т.н.); отбелязва 
също, че селскостопанските субсидии 
на ЕС за износ са допринесли за ръста 
на вноса и поради това са увеличили 
зависимостта на приемащите 
развиващи се страни от внос, 
застрашавайки по този начин 
самостоятелното снабдяване с храни 
в тези страни и способността на 
населението им да се самоизхранва;

Or. en

Изменение 15
Filip Kaczmarek

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава ОСП след 2013 г. да 
премахне всички субсидии за износа и
да отдели преките плащания от 
производството, за да се създадат 
равнопоставени условия между 
селскостопанските продукти от ЕС и от 

2. припомня ангажимента на ЕС и 
трети страни – членове на ОИСР, в 
рамките на преговорите на кръга от 
Доха за премахване всички субсидии за 
износа до 2013 г. и за отделяне на
преките плащания от производството, за 
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развиващите се страни; призовава 
Комисията да финансира преходни 
схеми за културите, засегнати от 
това отделяне, с цел да се насърчат 
биологични и устойчиви 
селскостопански практики;

да се създадат равнопоставени условия
между селскостопанските продукти от 
ЕС и от развиващите се страни;

Or. en

Изменение 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава ОСП след 2013 г. да 
премахне всички субсидии за износа 
и да отдели преките плащания от 
производството, за да се създадат 
равнопоставени условия между 
селскостопанските продукти от 
ЕС и от развиващите се страни; 
призовава Комисията да 
финансира преходни схеми за 
културите, засегнати от това 
отделяне, с цел да се насърчат 
биологични и устойчиви 
селскостопански практики;

2. призовава ОСП след 2013 г. да 
премахне всички субсидии за износа;
посочва обаче, че забраната на 
субсидиите за износ не променя 
нарушенията на икономиката, 
произтичащи от други преки и
косвени субсидии, които дават 
възможност на селскостопанския 
сектор на ЕС да изнася 
селскостопански стоки под тяхната 
средна производствена стойност;
призовава ЕС да подкрепя исканията 
на развиващите се страни за защита 
на тяхното производство на храни, 
както и на населението им от 
потенциалните разрушителни 
последици от евтиния внос;

Or. en

Изменение 17
Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. призовава ОСП след 2013 г. да 
премахне всички субсидии за износа 
и да отдели преките плащания от 
производството, за да се създадат 
равнопоставени условия между
селскостопанските продукти от ЕС и 
от развиващите се страни; 
призовава Комисията да финансира 
преходни схеми за културите, 
засегнати от това отделяне, с цел да 
се насърчат биологични и устойчиви 
селскостопански практики;

2. признава, че по отношение на ОСП 
след 2013 г. всички субсидии за 
износа ще бъдат допълнително 
ограничени – с уговорката обаче, че 
подпомагането на износа от 
страна на другите търговски 
партньори (особено на САЩ, 
Канада, Австралия, Нова 
Зеландия) следва да отговаря на 
изискванията на СТО – и преките 
плащания отделени от 
производството, за да се адаптират 
изходните условия за
селскостопанските продукти от 
развиващите се страни и ЕС;
призовава Комисията да финансира 
преходни схеми за културите, 
засегнати от това отделяне, с цел да 
се насърчат биологични и устойчиви 
селскостопански практики;

Or. de

Изменение 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава ОСП след 2013 г. да 
премахне всички субсидии за износа 
и да отдели преките плащания от 
производството, за да се създадат 
равнопоставени условия между 
селскостопанските продукти от 
ЕС и от развиващите се страни; 
призовава Комисията да 
финансира преходни схеми за 
културите, засегнати от това 
отделяне, с цел да се насърчат

2. призовава ОСП след 2013 г. да 
премахне всички субсидии за износа и 
да отдели преките плащания от 
производството, изисква от 
Комисията да изпълни тези промени 
при адекватни преходни срокове, за да 
се избегне отрицателното 
въздействие върху европейските 
селски райони и за да се насърчават
биологични и устойчиви 



PE462.581v01-00 14/33 AM\862211BG.doc

BG

биологични и устойчиви 
селскостопански практики;

селскостопански практики;

Or. en

Изменение 19
Corina Creţu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава ОСП след 2013 г. да 
премахне всички субсидии за износа и 
да отдели преките плащания от 
производството, за да се създадат 
равнопоставени условия между 
селскостопанските продукти от ЕС и от 
развиващите се страни; призовава 
Комисията да финансира преходни 
схеми за културите, засегнати от това 
отделяне, с цел да се насърчат 
биологични и устойчиви 
селскостопански практики;

2. призовава ОСП след 2013 г. да 
премахне всички субсидии за износа и 
да отдели преките плащания от 
производството, за да се създадат 
равнопоставени условия между 
селскостопанските продукти от ЕС и от 
развиващите се страни с цел 
стимулиране на търговията и 
растежа; призовава Комисията да 
финансира преходни схеми за 
културите, засегнати от това отделяне, с 
цел да се насърчат биологични и 
устойчиви селскостопански практики;

Or. en

Изменение 20
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Призовава ОСП след 2013 г. да 
премахне всички субсидии за износа и 
да отдели преките плащания от 
производството, за да се създадат 
равнопоставени условия между 
селскостопанските продукти от ЕС и от 
развиващите се страни; призовава 

2. Призовава ОСП след 2013 г. да 
премахне всички субсидии за износа и 
да отдели преките плащания от 
производството, за да се създадат 
равнопоставени условия между 
селскостопанските продукти от ЕС и от 
развиващите се страни; призовава 
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Комисията да финансира преходни 
схеми за културите, засегнати от това 
отделяне, с цел да се насърчат 
биологични и устойчиви 
селскостопански практики;

Комисията да финансира преходни 
схеми за културите, засегнати от това 
отделяне, с цел да се насърчат 
биологични и устойчиви 
селскостопански практики, които 
имат нужда от ограничени външни 
химически добавки (low external inputs) 
и са съобразени с местите и 
естествени дадености на 
селскостопанските практики; 
призовава освен това да се инвестира 
в изследвания на агроекологичните 
селскостопански методи и за 
предоставяне на обществени услуги 
на дребните селскостопански 
производители, с цел да се даде 
възможност за преход към устойчиво 
екологично производство;

Or. de

Изменение 21
Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. (нов) подчертава, че за 
осигуряването на ефективно 
сътрудничество в областта на 
развитието е необходима по-
висока съгласуваност между ОСП, 
търговската политика и 
политиката на развитие; 
констатира, че е необходима по-
добра координация от страна на 
ЕС с неправителствени 
организации като Организация на 
ООН за прехрана и земеделие 
(ФАО), Обединените нации и други 
международни организации;

Or. de
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Изменение 22
Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б (нов) възприема виждането, че 
ОСП играе значима роля по 
отношение на политиката на 
развитие, по-конкретно в областта 
на продоволствената сигурност;
изтъква, че ОСП може да допринесе 
за справяне със засиленото търсене на 
храни в световен мащаб;

Or. de

Изменение 23
Corina Creţu

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че фактори като 
бедност, здраве, политическа 
стабилност, инфраструктура и 
природни бедствия засягат 
продоволствената сигурност в 
развиващите се страни;

Or. en

Изменение 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. препоръчва, в съответствие със 
заключенията на Международната 
оценка на селскостопанските науки и 
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технологии за развитие, 
Европейският съюз да развива нова 
политика в областта на храните и 
селското стопанство, която да 
подпомага биологичното земеделие и 
други агроекологични практики;
призовава по-специално Комисията да 
реформира ОСП, като обвърже  
преките плащания със социални и 
екологични условия;

Or. en

Изменение 25
Franziska Keller,Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. припомня, че повечето развиващи 
се страни вече са нетни вносители на 
храни; подчертава, че ОСП допринася 
за това развитие под формата на 
пряко и косвено субсидиран износ към 
уязвими пазари в развиващите се 
страни; припомня, че правото на 
храна включва предоставянето на 
политическо пространство на 
развиващите се страни да развиват 
способността си за устойчиво 
производство за своето изхранване и 
за изхранването на своите региони;  в 
този контекст подчертава, че 
развиващите се страни трябва да 
могат да използват необходимите 
инструменти, включително 
променливи мита и квоти за внос (два 
инструмента, до които най-бедните 
страни имат особено голям достъп), 
за да защитят собственото си 
селскостопанско развитие;

Or. en
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Изменение 26
Charles Goerens

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. с оглед облекчаване на 
акумулираното отрицателно 
въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни призовава 
ЕС да насърчава устойчиви 
селскостопански практики и 
продоволствена независимост в 
развиващите се страни посредством 
своята търговска политика и 
политиката си за развитие; от 
съществено значение е да се 
защити продоволствената 
сигурност на най-слабо развитите 
страни и на развиващите се страни, 
които са нетни вносители на храни,
да се премахне заграбването на 
земя, да се гарантират правата на 
собственост на дребните 
селскостопански производители и на 
производителите от коренното 
население и да се сложи край на 
монополите върху семената и на 
зависимостта от специализирани 
пестициди;

3. призовава ЕС да допринася за 
насърчаването на устойчиви 
селскостопански практики в 
развиващите се страни посредством 
своята търговска политика и 
политиката си за развитие; за 
защитата на продоволствената 
сигурност на най-слабо развитите 
страни и на развиващите се страни, 
които са нетни вносители на храни,
за премахването на заграбването на 
земя, за гарантирането на правата 
на собственост на дребните 
селскостопански производители и на 
производителите от коренното 
население и за прекратяването на 
монополите върху семената и на 
зависимостта от специализирани 
пестициди в съответствие с 
принципа на партньорство, 
предвиден в Споразумението от 
Котону;

Or. en

Изменение 27
Ricardo Cortés Lastra,Miguel Angel Martínez Martínez

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. с оглед облекчаване на 
акумулираното отрицателно 
въздействие на ОСП върху 

3. призовава ЕС да насърчава 
устойчиви селскостопански 
практики и продоволствена



AM\862211BG.doc 19/33 PE462.581v01-00

BG

развиващите се страни призовава 
ЕС да насърчава устойчиви 
селскостопански практики и 
продоволствена независимост в 
развиващите се страни посредством 
своята търговска политика и 
политиката си за развитие; от 
съществено значение е да се защити 
продоволствената сигурност на най-
слабо развитите страни и на 
развиващите се страни, които са 
нетни вносители на храни, да се 
премахне заграбването на земя, да се 
гарантират правата на собственост 
на дребните селскостопански 
производители и на производителите 
от коренното население и да се 
сложи край на монополите върху 
семената и на зависимостта от 
специализирани пестициди;

сигурност в развиващите се страни 
посредством своята търговска 
политика и политиката си за 
развитие; от съществено значение е 
да им се даде възможност да 
диверсифицират производството 
на храни, да се защити 
продоволствената сигурност на най-
слабо развитите страни и на 
развиващите се страни, които са 
нетни вносители на храни, да се 
премахне заграбването на земя, да се 
гарантират правата на собственост 
на дребните селскостопански 
производители и на производителите 
от коренното население и да се 
сложи край на монополите върху 
семената и на зависимостта от 
специализирани пестициди;

Or. en

Изменение 28
Filip Kaczmarek

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. с оглед облекчаване на 
акумулираното отрицателно 
въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни призовава ЕС 
да насърчава устойчиви 
селскостопански практики и 
продоволствена независимост в 
развиващите се страни посредством 
своята търговска политика и политиката 
си за развитие; от съществено 
значение е да се защити 
продоволствената сигурност на най-
слабо развитите страни и на 

3.  отбелязва, че храната е не просто 
стока, а достъпът до храна е от 
основно значение за човешкото 
съществувание; призовава ЕС да 
насърчава устойчиви 
селскостопански практики и 
продоволствена сигурност в най-
слабо развитите и в развиващите се 
страни в контекста на нарастващо 
търсене и увеличението на цените 
на храните посредством своята 
търговска политика и политиката си 
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развиващите се страни, които са 
нетни вносители на храни, да се 
премахне заграбването на земя, да се 
гарантират правата на собственост 
на дребните селскостопански 
производители и на производителите 
от коренното население и да се сложи 
край на монополите върху семената и 
на зависимостта от специализирани 
пестициди;

за развитие;

Or. en

Изменение 29
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. с оглед облекчаване на 
акумулираното отрицателно 
въздействие на ОСП върху развиващите 
се страни призовава ЕС да насърчава 
устойчиви селскостопански практики и 
продоволствена независимост в 
развиващите се страни посредством 
своята търговска политика и политиката 
си за развитие; от съществено значение 
е да се защити продоволствената 
сигурност на най-слабо развитите 
страни и на развиващите се страни, 
които са нетни вносители на храни, да 
се премахне заграбването на земя, да се 
гарантират правата на собственост на 
дребните селскостопански 
производители и на производителите от 
коренното население и да се сложи край 
на монополите върху семената и на 
зависимостта от специализирани 
пестициди;

3. с оглед премахване на акумулираното 
отрицателно въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни призовава ЕС да 
насърчава устойчиви селскостопански 
практики, основаващи се на 
ограничени външни химически 
добавки (low external inputs) и 
продоволствена независимост в 
развиващите се страни посредством 
своята търговска политика и политиката 
си за развитие; от съществено значение 
е да се защити човешкото право на 
прехрана за най-слабо развитите страни 
и на развиващите се страни, които са 
нетни вносители на храни, да се 
премахне заграбването на земя, да се 
гарантират обичайните права и 
правата на собственост на дребните 
селскостопански производители и на 
производителите от коренното 
население и да се сложи край на 
монополите върху семената и на 
зависимостта от пестициди;

Or. de
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Изменение 30
Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. с оглед облекчаване на 
акумулираното отрицателно 
въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни призовава 
ЕС да насърчава устойчиви 
селскостопански практики и 
продоволствена независимост в 
развиващите се страни посредством 
своята търговска политика и 
политиката си за развитие; от 
съществено значение е да се защити
продоволствената сигурност на най-
слабо развитите страни и на 
развиващите се страни, които са 
нетни вносители на храни, да се 
премахне заграбването на земя, да се 
гарантират правата на собственост 
на дребните селскостопански 
производители и на производителите 
от коренното население и да се 
сложи край на монополите върху 
семената и на зависимостта от 
специализирани пестициди; 

3. призовава ЕС да насърчава 
устойчиви селскостопански 
практики и продоволствена 
независимост в развиващите се 
страни посредством своята 
търговска политика и политиката си 
за развитие; от съществено значение 
е да се насърчава продоволствената 
сигурност на най-слабо развитите 
страни и на развиващите се страни, 
които са нетни вносители на храни, 
и да се работи за забрана на
заграбването на земя, за 
гарантиране правата на собственост 
на дребните селскостопански 
производители и на производителите 
от коренното население и за 
предотвартяване на монополите 
върху семената и на зависимостта от 
специализирани пестициди; 

Or. de

Изменение 31
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. с оглед облекчаване на 
акумулираното отрицателно 
въздействие на ОСП върху развиващите 
се страни призовава ЕС да насърчава 
устойчиви селскостопански практики и 

3. с оглед облекчаване на 
акумулираното отрицателно 
въздействие на ОСП върху развиващите 
се страни призовава ЕС да насърчава 
устойчиви селскостопански практики и 
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продоволствена независимост в 
развиващите се страни посредством 
своята търговска политика и политиката 
си за развитие; счита за съществено да 
се защити продоволствената сигурност 
на най-слабо развитите страни (LDCs) и 
на развиващите се страни, които са 
нетни вносители на храни, да се 
премахне заграбването на земя, да се 
гарантират правата на собственост на 
дребните селскостопански 
производители и производителите от 
коренното население и да се сложи край 
на монополите върху семената и на 
зависимостта от специализирани 
пестициди;

продоволствена независимост в 
развиващите се страни посредством 
своята търговска политика и политиката 
си за развитие; счита за съществено да 
се гарантира продоволствената 
сигурност на най-слабо развитите 
страни (LDCs) и на развиващите се 
страни, които са нетни вносители на 
храни, да се премахне заграбването на 
земя, да не се нарушават, а да се 
гарантират правата на собственост на 
дребните селскостопански 
производители, жените –
селскостопански производители, и 
производителите от коренното 
население и общности и да се сложи 
край на монополите върху семената и на 
зависимостта от специализирани 
пестициди;

Or. en

Изменение 32
Filip Kaczmarek

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че храната е не просто 
стока и че достъпът до храна е преди 
всичко всеобщо право на човека;

заличава се

Or. en

Изменение 33
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че храната е не просто 4. отбелязва, че храната е не просто 
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стока и че достъпът до храна е преди 
всичко всеобщо право на човека;

стока и че достъпът до здравословна и 
хранителна храна в достатъчно 
количество е преди всичко всеобщо 
право на човека; призовава ОСП след 
2013 г. да включи продоволствена 
независимост за развиващите се 
страни и достъпа до здравословна 
храна като допълнителни основни 
цели;

Or. en

Изменение 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че храната е не просто 
стока и че достъпът до храна е преди 
всичко всеобщо право на човека;

4. отбелязва, че храната е не просто 
стока и че достъпът до храна е всеобщо 
право на човека; подчертава във връзка 
с това, че отговорността на Европа 
към глобалната продоволствена 
сигурност е преди всичко въпрос, 
свързан с разрешаването и 
подпомагането на развиващите се 
страни да увеличат и разнообразят 
собствената си продукция, да 
повишат продоволствената си 
сигурност и да удовлетворят 
търсенето на своите местни пазари, 
а не въпрос на увеличаване на 
селскостопанския износ от ЕС за 
развиващите се страни;

Or. en

Изменение 35
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. Отбелязва, че храната е не просто 
стока и че достъпът до храна е преди 
всичко всеобщо право на човека;

4. отбелязва, че храната е не просто 
стока и че достъпът до храна е преди 
всичко всеобщо право на човека; 
призовава, във връзка с това, 
Комисията да извърши оценка на 
въздействието на икономическите 
споразумения, споразуменията за 
свободна търговия и споразуменията 
за инвестиции на ЕС с трети страни 
върху положението на правата на 
човека, с цел предотвратяване 
противоречия с ценностите на ЕС в 
областта на външните политики;

Or. de

Изменение 36
Franziska Keller,Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. изразява загриженост във връзка с 
това, че ЕС, като насърчава 
споразуменията за икономическо 
партньорство (СИП) и други 
двустранни споразумения за свободна 
търговия, се опитва да наложи върху 
развиващите се страни програма за 
либерализация на сектора на храните 
и за отваряне на селскостопанските 
пазари; припомня, че за разлика от 
това, макар и незащитеният внос на 
фуражи за животни да доведе до 
висока степен на зависимост на ЕС 
от сектора на протеинови фуражи за 
животни, продоволствената 
сигурност в Европа беше постигната 
чрез защита на селскостопанските 
пазари; следователно настоятелно 
призовава ЕС да се въздържа от това, 
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да налага на развиващите се страни 
отварянето на техните 
селскостопански пазари;

Or. en

Изменение 37
Franziska Keller,Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва със загриженост, че 
зависимостта на ЕС от внос на 
фуражи за животни, особено соя, 
допринесе за повишеното търсене на 
земя в чужбина, като доведе до 
обезлесяване, разселване на общности 
и експанзия на генетично 
модифицирана соя в Южна Америка;
в съответствие с това призовава 
Комисията да счита за един от 
основните си приоритети 
намаляването на зависимостта от 
вноса на протеинови фуражи, 
например чрез развитие и 
разширяване на устойчивите 
протеинови култури в ЕС;

Or. en

Изменение 38
Filip Kaczmarek

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поддържа становището, че в 
контекста на справянето с 
международните спекулации с 
цените на селскостопанските стоки 
новата ОСП следва да установи 

5. заличава се
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подходящи механизми и правила за 
управление на търговията със 
селскостопански стокови деривати и 
да засили прозрачността; счита, че 
ЕС следва да даде пример, като 
установи на своята територия 
местни борси за селскостопански 
продукти и системи за местно 
разпределение, които да подобрят 
способността за преговори на 
дребните производители във веригата 
за снабдяване с храни;

Or. en

Изменение 39
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поддържа становището, че в 
контекста на справянето с 
международните спекулации с цените 
на селскостопанските стоки новата ОСП 
следва да установи подходящи 
механизми и правила за управление на 
търговията със селскостопански стокови 
деривати и да засили прозрачността; 
счита, че ЕС следва да даде пример, 
като установи на своята територия 
местни борси за селскостопански 
продукти и системи за местно 
разпределение, които да подобрят 
способността за преговори на дребните 
производители във веригата за 
снабдяване с храни;

5. поддържа становището, че ЕС 
трябва да следва своите правно -
обвързващи цели и принципи, преди 
всичко премахването на глада и 
бедността в световен мащаб и поради 
тази причина, в контекста на 
справянето с международните 
спекулации с цените на 
селскостопанските стоки новата ОСП 
следва да установи подходящи 
механизми и правила за управление на 
търговията със селскостопански стокови 
деривати и да засили прозрачността; 
призовава да бъде последван примера 
на САЩ и да се въведат и ефективно 
да се контролират позиционни 
ограничения върху финансовите 
инструменти за селскостопански 
суровини; настоява за създаването на 
централни регулационни органи с цел 
да се ограничи извършването на т. 
нар. „извънборсови“ сделки в 
областта на селското стопанство и 
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по този начин да се създаде 
необходимата прозрачност; счита, че 
ЕС следва да даде пример, като 
установи на своята територия местни 
борси за селскостопански продукти и 
системи за местно разпределение, които 
да подобрят способността за преговори 
на дребните производители във веригата 
за снабдяване с храни;

Or. de

Изменение 40
Franziska Keller,Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поддържа становището, че в 
контекста на справянето с 
международните спекулации с 
цените на селскостопанските стоки 
новата ОСП следва да установи 
подходящи механизми и правила за 
управление на търговията със 
селскостопански стокови деривати и 
да засили прозрачността; счита, че 
ЕС следва да даде пример, като 
установи на своята територия местни
борси за селскостопански продукти 
и системи за местно разпределение, 
които да подобрят способността за 
преговори на дребните 
производители във веригата за 
снабдяване с храни;

5. подчертава, че колебанията на 
цените на селскостопанските 
стоки нанесе най-тежък удар на  
бедните страни; поддържа 
становището, че в контекста на 
справянето с международните 
спекулации с цените на 
селскостопанските стоки новата 
ОСП следва да установи подходящи 
механизми и правила за управление 
на търговията със селскостопански 
стокови деривати и да засили 
прозрачността; счита, че ЕС следва 
да даде пример, като установи на 
своята територия местни пазари за 
селскостопански продукти и системи 
за местно разпределение, които да 
подобрят способността за преговори 
на дребните производители във 
веригата за снабдяване с храни;

Or. en
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Изменение 41
Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поддържа становището, че в 
контекста на справянето с 
международните спекулации с 
цените на селскостопанските стоки 
новата ОСП следва да установи 
подходящи механизми и правила за 
управление на търговията със 
селскостопански стокови деривати и 
да засили прозрачността; счита, че 
ЕС следва да даде пример, като 
установи на своята територия 
местни борси за селскостопански 
продукти и системи за местно 
разпределение, които да подобрят 
способността за преговори на 
дребните производители във 
веригата за снабдяване с храни;

5. поддържа становището, че в 
контекста на справянето с 
международните спекулации с 
цените на селскостопанските стоки 
новата ОСП следва да установи 
подходящи механизми и правила за 
управление на търговията със 
селскостопански стокови деривати и 
да засили прозрачността; изказва се 
в подкрепа на световна система за 
докладване на селскостопански 
складови наличности; подчертава, 
че трябва да се обмисли 
складирането на важни 
земеделски суровини;

Or. de

Изменение 42
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поддържа становището, че в 
контекста на справянето с 
международните спекулации с цените 
на селскостопанските стоки новата ОСП 
следва да установи подходящи 
механизми и правила за управление на 
търговията със селскостопански стокови 
деривати и да засили прозрачността;
счита, че ЕС следва да даде пример, 
като установи на своята територия 

5. поддържа становището, че в 
контекста на справянето с 
международните спекулации с цените 
на селскостопанските стоки новата ОСП 
следва да установи подходящи 
механизми и правила за управление на 
търговията със селскостопански стокови 
деривати и да засили прозрачността;
счита, че ЕС следва да даде пример, 
като установи на своята територия 
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местни борси за селскостопански 
продукти и системи за местно 
разпределение, които да подобрят 
способността за преговори на дребните 
производители във веригата за 
снабдяване с храни;

местни борси за селскостопански 
продукти и системи за местно 
разпределение, които да подобрят 
способността за преговори на дребните 
производители в глобалната верига за 
снабдяване с храни;

Or. en

Изменение 43
Charles Goerens

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поддържа становището, че в 
контекста на справянето с 
международните спекулации с 
цените на селскостопанските стоки 
новата ОСП следва да установи 
подходящи механизми и правила за 
управление на търговията със 
селскостопански стокови деривати 
и да засили прозрачността; счита, че 
ЕС следва да даде пример, като 
установи на своята територия местни 
борси за селскостопански продукти 
и системи за местно разпределение, 
които да подобрят способността за 
преговори на дребните 
производители във веригата за 
снабдяване с храни;

5. поддържа становището, че в 
контекста на справянето с 
международните спекулации с 
цените на селскостопанските стоки 
новата ОСП следва да установи 
подходящи механизми и правила в 
областта на селскостопанските
стокови деривати и да засили 
прозрачността; счита, че ЕС следва 
да даде пример, като установи на 
своята територия местни борси за 
селскостопански продукти и системи 
за местно разпределение, които да 
подобрят способността за преговори 
на дребните производители във 
веригата за снабдяване с храни;

Or. en

Изменение 44
Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)
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Проектостановище Изменение

5a. признава спешната необходимост 
да се гарантира глобалната 
продоволствена сигурност чрез 
увеличаване на инвестициите в 
селското стопанство в региони по 
света, в които няма продоволствена 
сигурност; подчертава в това 
отношение, че развитието на 
селското стопанство трябва да се 
основава на правото на храна и 
правото за производство на храни и че 
ЕС трябва да признае и да защитава 
необходимостта развиващите се 
страни да постигнат продоволствена 
сигурност;

Or. en

Изменение 45
Filip Kaczmarek

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква да се извърши радикална 
промяна на текста, по който се 
водят преговори за споразумение
между ЕС и Меркосур, в отговор на 
извършената от Комисията 
оценка на въздействието, която 
предупреждава за повсеместно 
увеличаване на незаконната сеч и 
незаконното индустриално 
селскостопанско производство, за 
сметка на селските общности и на 
околната среда, и за загубата на 
милиони работни места в селските 
райони в Европа, което пречи на
ефективността на ОСП.

6. изисква от Комисията да 
предостави подробна оценка на 
въздействието във връзка с всички 
текущи търговски преговори, по-
специално споразумението за 
асоцииране между ЕС и Меркосур,
които не следва да оказват 
неблагоприятно влияние върху 
развиващите се страни и да 
възпрепятстват ефективността на 
ОСП през 2020 г.
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Or. en

Изменение 46
Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6.  изисква да се извърши радикална 
промяна на текста, по който се водят 
преговори за споразумение между 
ЕС и Меркосур, в отговор на 
извършената от Комисията оценка 
на въздействието, която 
предупреждава за повсеместно 
увеличаване на незаконната сеч и 
незаконното индустриално 
селскостопанско производство, за 
сметка на селските общности и на 
околната среда, и за загубата на 
милиони работни места в селските 
райони в Европа, което пречи на 
ефективността на ОСП;

6. изисква да се извърши проверка на 
текста, по който се водят преговори 
за споразумение между ЕС и 
Меркосур, в отговор на извършената 
от Комисията оценка на 
въздействието, която предупреждава 
за повсеместно увеличаване на 
незаконната сеч и незаконното 
индустриално селскостопанско 
производство, за сметка на селските 
общности и на околната среда, и за 
загубата на милиони работни места в 
селските райони в Европа, което 
пречи на ефективността на ОСП. 

Or. de

Изменение 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква да се извърши радикална 
промяна на текста, по който се 
водят преговори за споразумение
между ЕС и Меркосур, в отговор на 
извършената от Комисията оценка

6. изисква един добре балансиран 
текст за преговори във връзка със 
споразумението между ЕС и 
Меркосур, който да взема предвид 
извършените от Комисията оценки
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на въздействието, която 
предупреждава за повсеместно 
увеличаване на незаконната сеч и 
незаконното индустриално 
селскостопанско производство, за 
сметка на селските общности и 
на околната среда, и за загубата 
на милиони работни места в 
селските райони в Европа, което 
пречи на ефективността на ОСП.

на въздействието; призовава за 
осъществими алтернативи с цел 
насърчаване на развитието на 
страните от Меркосур и 
намаляване на въздействието 
върху европейските 
производители.

Or. en

Изменение 48
Gay Mitchell

Проектостановище
Параграф 7 (нов)

Проектостановище Изменение

7. признава, че реформите на ОСП 
значително са намалили 
въздействието на селскостопанското 
производство на ЕС върху 
развиващите се страни, като 
възстановяванията за износ са почти 
премахнати; призовава ЕС да признае 
важността на подкрепата за 
селскостопанските сектори на 
развиващите се страни, по-конкретно 
като гарантира определянето на 
селското стопанство като 
приоритет в развиващите се страни 
и в бюджета на официалната помощ 
за развитие на ЕС;

Or. en

Изменение 49
Filip Kaczmarek

Проектостановище
Параграф 7 (нов)
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Проектостановище Изменение

7. призовава ЕС да осигури 
съгласуваност между ОСП и 
търговската политика и политиката 
за развитие, като същевременно 
отчита нуждите и грижите на 
земеделските стопани в държавите-
членки на ЕС и в развиващите се 
страни и спазва принципа на 
съгласуваност на политиките за 
развитие.

Or. en


