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Изменение 1
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. потвърждава, че безопасността на 
храните е важен въпрос за 
Европейския съюз и че са необходими 
продължителни мерки за гарантиране на 
безопасността на храните в ЕС и по 
света;

1. потвърждава, че правото на храна 
е основно човешко право и че са 
необходими продължителни мерки за 
гарантиране на продоволствената 
сигурност в ЕС и по света, предвид 
факта, че всеки ден 25 000 души 
умират от глад или от други, 
свързани с глада болести;

Or. en

Изменение 2
Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. потвърждава, че безопасността на 
храните е важен въпрос за Европейския 
съюз и че са необходими 
продължителни мерки за гарантиране на 
безопасността на храните в ЕС и по 
света;

1. потвърждава, че продоволствената 
сигурност е важен въпрос за 
Европейския съюз и че са необходими 
продължителни мерки за гарантиране на 
продоволствената сигурност в ЕС и по 
света, предвид факта, че според  
предоставените от ФАО данни  
увеличаването на световното 
население от 7 на 9,1 милиарда души 
ще изисква 70%-но увеличение на 
продоволственото снабдяване до 2050 
г.;

Or. it
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Изменение 3
João Ferreira, Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. потвърждава, че безопасността на 
храните е важен въпрос за 
Европейския съюз и че са необходими 
продължителни мерки за гарантиране на
безопасността на храните в ЕС и по 
света;

1. потвърждава, че правата на всички 
държави-членки на продоволствен 
суверенитет и продоволствена 
сигурност са важни за Европейския 
съюз и че са необходими 
продължителни мерки за гарантиране на 
тези права;

Or. pt

Изменение 4
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. потвърждава, че безопасността на 
храните е важен въпрос за Европейския 
съюз и че са необходими 
продължителни мерки за гарантиране на 
безопасността на храните в ЕС и по 
света;

1. потвърждава, че продоволствената 
сигурност и безопасността на 
храните са важен въпрос за 
Европейския съюз и че са необходими 
продължителни съвместни мерки за 
гарантиране на продоволствената 
сигурност в ЕС и по света;

Or. ro

Изменение 5
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. счита, че гарантирането на 
качеството на храните и 
продоволствената сигурност изисква 
селското стопанство и 
производството на храни да не се 
подчиняват на принципите на пазара 
и конкуренцията и да се въведат 
механизми за намеса и регулиране на 
пазара, без които ще се увеличи 
нестабилността на цените и ще 
настъпят процеси на концентрация, 
при които ще оцелеят само малък 
брой предприятия;

Or. pt

Изменение 6
João Ferreira, Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява дълбока загриженост 
относно нестабилността на цените 
на хранителните продукти; счита, 
че се налага въвеждането на забрана 
по отношение на инструменти, 
позволяващи спекулации с 
хранителните продукти;

Or. pt

Изменение 7
Giommaria Uggias, João Ferreira

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. признава, че продоволствената 
сигурност и безопасността на 
храните са две взаимно допълващи се 
понятия и подчертава, че 
зачитането на продоволствения 
суверенитет представлява важен 
принос за гарантиране на 
продоволствената сигурност, която е 
неизменно свързана с гарантирането 
на високи стандарти на безопасност 
на храните;

Or. en

Изменение 8
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава значението на 
продоволствената сигурност не само 
за държавите-членки, но също така и 
за развиващите се страни; призовава 
ЕС да се ангажира да подпомогне 
развиващите се страни да постигнат 
подходящо ниво на самозадоволяване с 
хранителни продукти чрез 
диверсификация на производството 
на храни, за да се освободят от 
тяхната зависимост от 
монокултурите (кафе, какао, банани и 
др.), които често са интензивни и 
силно замърсяващи култури, 
задължаващи ги да внасят почти 
всички необходими за тях хранителни 
продукти; 

Or. it
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Изменение 9
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. споделя своята дълбока загриженост 
относно последиците от 
неотдавнашната икономическа и 
финансова криза, която води до 
съкращаване на финансовите ресурси 
във всички сектори на икономиката, но 
не трябва да води до намаляване на 
контрола и безопасността на храните; 
приканва Комисията да подобри 
действащите програми, предназначени 
за гарантиране на безопасността на 
храните в рамките на държавите-
членки;

2. споделя своята дълбока загриженост 
относно последиците от 
неотдавнашната икономическа и 
финансова криза, която води до 
съкращаване на финансовите ресурси 
във всички сектори на икономиката, но 
не трябва да води до намаляване на 
контрола и безопасността на храните; 
призовава за подобряване на мерките 
за борба с изключителната 
нестабилност на цените на 
селскостопанските хранителни 
продукти, както и на мерките за 
борба със спекулацията; приканва 
Комисията да подобри действащите 
програми, предназначени за гарантиране 
на безопасността на 
селскостопанските хранителни 
продукти в рамките на държавите-
членки; 

Or. ro

Изменение 10
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. споделя своята дълбока загриженост 
относно последиците от 
неотдавнашната икономическа и 
финансова криза, която води до 
съкращаване на финансовите ресурси 
във всички сектори на икономиката, но 
не трябва да води до намаляване на 

2. споделя своята дълбока загриженост 
относно последиците от 
неотдавнашната икономическа и 
финансова криза, която води до 
съкращаване на финансовите ресурси 
във всички сектори на икономиката, но 
не трябва да води до намаляване на 
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контрола и безопасността на храните; 
приканва Комисията да подобри
действащите програми, предназначени 
за гарантиране на безопасността на 
храните в рамките на държавите-
членки;

контрола и безопасността на храните; 
приканва Комисията и държавите-
членки да подобрят действащите 
програми, предназначени за гарантиране 
на безопасността на храните в рамките 
на държавите-членки;

Or. ro

Изменение 11
Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. споделя своята дълбока загриженост 
относно последиците от 
неотдавнашната икономическа и 
финансова криза, която води до 
съкращаване на финансовите ресурси 
във всички сектори на икономиката, но 
не трябва да води до намаляване на 
контрола и безопасността на храните; 
приканва Комисията да подобри 
действащите програми, предназначени 
за гарантиране на безопасността на 
храните в рамките на държавите-
членки;

2. споделя своята дълбока загриженост 
относно последиците от 
неотдавнашната икономическа и 
финансова криза, която води до 
съкращаване на финансовите ресурси 
във всички сектори на икономиката, със 
сериозни последици за хранителната 
верига,   но не трябва да води до 
намаляване на контрола и безопасността 
на храните; приканва Комисията да 
подобри действащите програми, 
предназначени за гарантиране на 
безопасността на храните в рамките на 
държавите-членки;

Or. it

Изменение 12
João Ferreira, Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че гарантирането на 
сигурни доставки на храна, 
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опазването на екосистемите и 
укрепването на икономическата и 
социалната структура в този важен 
сектор в различните държави-членки 
на ЕС изисква международната 
търговия да се ориентира към 
принципа на допълняемост на 
производителите и продуктите, а не 
към конкуренция между тях;

Or. pt

Изменение 13
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че въвеждането на 
изискването за прилагане на 
екологични земеделски практики би 
довело до значително увеличаване на 
заетостта и доходите в сектора на 
селското стопанство, както и до 
повишаване на продоволствената 
сигурност;

Or. ro

Изменение 14
Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че хранителните 
продукти трябва да бъдат икономически 
достъпни за потребителите, осъжда 
сключването на споразумения между 
дистрибуторите на едро и призовава за 

3. подчертава, че хранителните 
продукти трябва да бъдат икономически 
достъпни за потребителите, осъжда 
сключването на антиконкурентни 
споразумения и прилагането на 
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приемането на мерки, насочени към 
прекратяване на подобни практики и 
постигане на прозрачност в процеса на 
ценообразуване на хранителните 
продукти за крайния потребител;

нелоялни практики между 
дистрибуторите на едро и призовава за 
приемането на мерки, насочени към 
прекратяване на подобни практики и 
спекулативни подходи, за да се 
гарантира прозрачност в процеса на 
ценообразуване на хранителните 
продукти за крайния потребител;

Or. it

Изменение 15
James Nicholson

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че хранителните 
продукти трябва да бъдат 
икономически достъпни за
потребителите, осъжда сключването 
на споразумения между 
дистрибуторите на едро и призовава 
за приемането на мерки, насочени към 
прекратяване на подобни практики и 
постигане на прозрачност в процеса 
на ценообразуване на хранителните 
продукти за крайния потребител;

3. подчертава, че важен елемент на 
продоволствената сигурност е
потребителите да могат да си 
позволят да купуват хранителни 
продукти. Признава нарастващата 
загриженост и безпокойство в 
рамките на ЕС по отношение на 
прозрачността и справедливостта на 
веригата за доставка на храни. 
Изтъква, че една добре 
функционираща верига за доставка на 
храни може да се гарантира най-добре 
чрез осигуряването на свободен и 
конкурентен пазар, на който всички 
участници да действат по разумен в 
търговско отношение начин с цел 
постигане на справедливи печалби и 
цени; което следователно ще е от 
полза за производителите, 
търговците на дребно и 
потребителите;

Or. en
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Изменение 16
Christa Klaß

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че хранителните 
продукти трябва да бъдат икономически 
достъпни за потребителите, осъжда 
сключването на споразумения между 
дистрибуторите на едро и призовава за 
приемането на мерки, насочени към 
прекратяване на подобни практики и 
постигане на прозрачност в процеса на 
ценообразуване на хранителните 
продукти за крайния потребител;

3. подчертава, че хранителните 
продукти трябва да бъдат икономически 
достъпни за потребителите и че 
производителите трябва да получат 
справедлива цена за своите продукти;
осъжда сключването на споразумения 
между дистрибуторите на едро и 
призовава за приемането на мерки, 
насочени към прекратяване на подобни 
практики и постигане на прозрачност в 
процеса на ценообразуване на 
хранителните продукти за крайния 
потребител;

Or. de

Изменение 17
Esther de Lange

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че хранителните 
продукти трябва да бъдат икономически 
достъпни за потребителите, осъжда 
сключването на споразумения между 
дистрибуторите на едро и призовава за 
приемането на мерки, насочени към 
прекратяване на подобни практики и 
постигане на прозрачност в процеса на 
ценообразуване на хранителните 
продукти за крайния потребител;

3. подчертава, че хранителните 
продукти трябва да бъдат икономически 
достъпни за потребителите, осъжда 
сключването на споразумения между 
дистрибуторите на едро и призовава за 
приемането на мерки, насочени към 
прекратяване на подобни практики и 
постигане на прозрачност в процеса на 
ценообразуване на хранителните 
продукти за крайните потребители и 
производителите на храни;

Or. nl
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Изменение 18
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че хранителните 
продукти трябва да бъдат икономически 
достъпни за потребителите, осъжда 
сключването на споразумения между 
дистрибуторите на едро и призовава за 
приемането на мерки, насочени към 
прекратяване на подобни практики и 
постигане на прозрачност в процеса на 
ценообразуване на хранителните 
продукти за крайния потребител; 

3. подчертава, че хранителните 
продукти трябва да бъдат икономически 
достъпни за потребителите, а 
производителите трябва да получат 
подходящо заплащане за работата си, 
като това допринесе за създаването 
на баланс;  осъжда сключването на 
споразумения между дистрибуторите на 
едро и призовава за приемането на 
мерки, насочени към прекратяване на 
подобни практики и постигане на 
прозрачност в процеса на 
ценообразуване на хранителните 
продукти за крайния потребител;

Or. ro

Изменение 19
João Ferreira, Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
спиране и обръщане на тенденцията 
за намаляване на разнообразието от 
отглеждани растителни видове и 
сортове, както и обедняване на 
генетичната основа, от която зависи 
прехраната на хората и животните;
призовава за насърчаване на 
ефективното използване на 
традиционните сортове култури, 
специфични за определени райони, 
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като се води борба срещу 
стандартизацията на експортно 
насоченото земеделско производство 
и интензивните модели на 
производство, произтичащи от 
настоящите селскостопански и 
търговски политики, като например 
ОСП, и като се насърчава 
устойчивото дребно- и 
средномащабно производство, 
свързано с местните и регионалните 
пазари и потребление;

Or. pt

Изменение 20
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява загриженост за това, че 
2008 г., годината на световната 
продоволствена криза, беше също и 
годината на най-голямо производство 
на пшеница в световната история;
подчертава ролята на големите 
институционални инвеститори като 
хедж фондовете и инвестиционните 
банки за оказване на влияние върху 
индексите на цените на стоките и 
призовава за предприемане на по-
смели действия на европейско 
равнище за ограничаване на 
спекулациите, особено по отношение 
на хранително-стоковите деривати;

Or. en



PE452.663v01-00 14/32 AM\838348BG.doc

BG

Изменение 21
Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление относно 
заключенията от проведената през 
2010 г. среща на високо равнище на 
ООН във връзка с Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР), 
които разкриват ограничения 
капацитет на нововъзникващите 
икономики за изпълнение на 
ангажиментите, поети през 2000 г. 
по отношение на постигането на 
целите за развитие;

заличава се

Or. it

Изменение 22
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление относно 
заключенията от проведената през 2010 
г. среща на високо равнище на ООН във 
връзка с Целите на хилядолетието за 
развитие (ЦХР), които разкриват 
ограничения капацитет на 
нововъзникващите икономики за 
изпълнение на ангажиментите, 
поети през 2000 г. по отношение на 
постигането на целите за развитие;

4. изразява съжаление относно 
заключенията от проведената през 2010 
г. среща на високо равнище на ООН във 
връзка с Целите на хилядолетието за 
развитие (ЦХР), като подчертава, че 
развитите страни далеч не са 
изпълнили ангажиментите си по 
отношение на официалната помощ за 
развитие;

Or. pt
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Изменение 23
Elisabetta Gardini

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита за необходимо и спешно да 
се възстанови баланса на договорните 
отношения в сектора, с цел 
гарантиране на европейското 
производство. Следователно 
призовава Комисията да въведе общи 
правила с цел изготвяне на 
стандартни формуляри на договори за 
доставка на хранителни стоки, да 
наложи съставянето им в писмена 
форма, да забрани всякакви явно 
несправедливи клаузи и да определи 
разумно кратки срокове за плащане. 
Също така призовава за въвеждане на 
процедури за гарантиране 
съблюдаването на добрите търговски 
практики, като на държавните 
органи се предоставят правомощия за 
поемане на инициатива, разследване и 
налагане на санкции за извършването 
на нарушения;

Or. it

Изменение 24
Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства инициативата на 
Световната банка в рамките на работата 
на проведената през 2010 г. среща на 
високо равнище на ООН във връзка с 
Целите на хилядолетието за развитие 
(ЦХР) за увеличаване на нейната помощ 

5. приветства инициативата на 
Световната банка в рамките на работата 
на проведената през 2010 г. среща на 
високо равнище на ООН във връзка с 
Целите на хилядолетието за развитие 
(ЦХР) за увеличаване на нейната помощ 
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за сектора на селското стопанство с цел 
насърчаване на доходите, заетостта и 
безопасността на храните в районите с 
ниски доходи;  

за сектора на селското стопанство с цел 
насърчаване на доходите, заетостта и 
безопасността на храните особено в 
районите с ниски доходи;

Or. it

Изменение 25
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства инициативата на 
Световната банка в рамките на работата 
на проведената през 2010 г. среща на 
високо равнище на ООН във връзка с 
Целите на хилядолетието за развитие 
(ЦХР) за увеличаване на нейната помощ 
за сектора на селското стопанство с цел 
насърчаване на доходите, заетостта и 
безопасността на храните в районите с 
ниски доходи; 

5. приветства инициативата на 
Световната банка в рамките на работата 
на проведената през 2010 г. среща на 
високо равнище на ООН във връзка с 
Целите на хилядолетието за развитие 
(ЦХР) за увеличаване на нейната помощ 
за сектора на селското стопанство с цел 
насърчаване на доходите, заетостта и 
безопасността на храните не на 
последно място в районите с ниски 
доходи;

Or. ro

Изменение 26
João Ferreira, Giommaria Uggias, Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че продоволствената 
сигурност е безспорно свързана с 
концепцията за продоволствен 
суверенитет и изразява загриженост 
от продоволствената зависимост на 
различни държави; подчертава 
необходимостта да се 
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противодейства на интензивните 
износни модели, като се дава 
приоритет на регионалното и 
местното производство, и 
потребление, като се насърчава 
различна рационалност по отношение 
на енергетиката и околната среда, и 
като се предпочита собственици на 
земята да са местните общности, 
тъй като това е ефективен начин за 
гарантиране качеството на храните 
и за осигуряване на продоволствена 
сигурност;

Or. pt

Изменение 27
James Nicholson

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за подобряване и 
засилване на контрола върху 
безопасността на храните в ЕС и 
изразява съгласие със заключенията 
от доклада на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета 
за общото състояние на официалния 
контрол в държавите-членки по 
отношение на безопасността на 
храните, здравето на животните и 
хуманното отношение към 
животните и фитосанитарните 
въпроси (COM (2010) 0441), в който се 
призовава за разглеждане на 
възможността за осъществяване, в 
тясно сътрудничество с държавите-
членки, на редица действия за 
постигане на по-голяма ефективност 
и изчерпателност при процеса на 
събиране, анализ и представяне на 
информация за контрола, за да могат 
националните органи и Комисията да 

6. отбелязва, че стандартите на ЕС 
по отношение на безопасността на 
храните, хуманното отношение към 
животните и здравето на 
животните и растенията са сред най-
високите в света. Изтъква, че 
продължителните усилия от страна 
на ЕС за постигането на тези 
стандарти гарантират, че в това 
отношение той е световен лидер. 
Предупреждава обаче, че 
свръхрегулирането в тази област 
може да окаже отрицателно 
въздействие върху производството на 
храни. Подчертава, че ЕС следва да не 
допуска внос на храни, които не 
отговарят на стандартите, 
наложени на европейските 
производители;
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предоставят на гражданите на ЕС 
всички гаранции за ефективност на 
системите за контрол;

Or. en

Изменение 28
Corinne Lepage, Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. припомня заключенията на 
Международната оценка на 
селскостопанските науки и 
технологии за развитие, 2009 г., 
извършена под егидата на 
Световната банка, в които се 
подчертава, че модерните 
биотехнологии не са приспособени по 
най-добрия начин към нуждите на 
селското стопанство, занимаващо се 
с производството на храни, и че най-
ефективният начин за подобряване на 
продоволствената сигурност, за 
намаляване на бедността и за даване 
на възможност на повечето региони 
да си възвърнат 
самодостатъчността по отношение 
на храните е като се вземе предвид 
местното знание и като се насърчава 
развитието на органичното селско 
стопанство;

Or. fr

Изменение 29
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
обществеността има достъп до 
информацията за резултатите от 
провежданите контроли, за да се 
повиши прозрачността на европейско 
равнище;

Or. ro

Изменение 30
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава факта, че за да се 
гарантира производството на храни, 
селското стопанство трябва да 
разчита на достатъчно водни ресурси 
с добро качество, като следователно 
има задължението за прилагане на 
добри земеделски практики за 
постигане на най-висок стандарт и за 
качеството, и за количеството на 
водата;

Or. en

Изменение 31
Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, предвид очакваното 
увеличение на търсенето на храни в 

7. подчертава, предвид очакваното 
увеличение на търсенето на храни в 
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световен мащаб и последващия от това 
натиск върху природните ресурси, 
необходимостта от съчетаване на 
безопасността на храните с 
опазването на биологичното 
разнообразие; отбелязва, че борбата 
срещу неотложните екологични 
проблеми, като например деградацията 
на почвата, загубата на биологично 
разнообразие и др.,  е от ключово 
значение за запазването на 
производителността на селското 
стопанство в ЕС и безопасността на 
храните в дългосрочен план;

световен мащаб и последващия от това 
натиск върху природните ресурси, 
необходимостта от съчетаване на 
изискванията в областта на 
продоволствената сигурност с 
екологични проблеми като например 
деградацията на почвите, загубата на 
биологично разнообразие и др., което е
от ключово значение за запазването на 
производителността на селското 
стопанство в ЕС и продоволствената 
сигурност в дългосрочен план;

Or. en

Изменение 32
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, предвид очакваното 
увеличение на търсенето на храни в 
световен мащаб и последващия от това 
натиск върху природните ресурси, 
необходимостта от съчетаване на 
безопасността на храните с 
опазването на биологичното 
разнообразие; отбелязва, че борбата 
срещу неотложните екологични 
проблеми, като например деградацията 
на почвата, загубата на биологично 
разнообразие и др., е от ключово 
значение за запазването на 
производителността на селското 
стопанство в ЕС и безопасността на 
храните в дългосрочен план;

7. подчертава, предвид очакваното 
увеличение на търсенето на храни в 
световен мащаб и последващия от това 
натиск върху природните ресурси, 
необходимостта от посрещане на 
изискванията, свързани с
продоволствената сигурност, като 
същевременно се гарантира 
опазването на биологичното 
разнообразие; отбелязва, че борбата 
срещу неотложните екологични 
проблеми, като например деградацията 
на почвата, загубата на биологично 
разнообразие и др.,  е ключова;

Or. en
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Изменение 33
Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава необходимостта да се 
насърчава започването на 
информационна кампания за 
потребителите относно усилията на 
селскостопанските производители и 
селскостопанския сектор по 
отношение на опазването на 
околната среда и продоволствената 
сигурност;

Or. it

Изменение 34
Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията и 
държавите-членки да насърчават 
изследователската дейност, по-
специално в сферата на нови 
поколения биогорива, ефективната 
употреба на селскостопанските 
отпадъци, щадящи околната среда 
торове и нови селскостопански 
технологии, свеждащи до минимум 
въздействието от употребата на 
земята и укрепващи водещата роля 
на ЕС по отношение на 
инициативите за защита на 
околната среда;

Or. it
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Изменение 35
Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията и 
държавите-членки да се възползват 
пълноценно от възможностите, 
които предлага Седмата рамковата 
програма за изследвания и развитие в 
областта на изследванията и 
технологичните нововъведения с цел 
да се повиши продуктивността при 
спазване на критериите за енергийна 
ефективност и устойчивост;

Or. it

Изменение 36
Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава за мерки за подобряване 
на обучението на младите хора в хода 
на работата в области като 
стандартите на ЕС за безопасност 
на храните и за създаване на 
възможности за работа за 
притежаващите необходимите 
квалификации, като основната цел е 
да се насърчава заетостта в този 
сектор;

Or. it
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Изменение 37
Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита за жизненоважно да се 
подобри организирането на веригата 
за доставка на храни,така че да се 
намали въздействието върху 
околната среда на транспорта на 
хранителни стоки и да се насърчава 
пускането на пазара на традиционни 
местни хранителни продукти;

Or. it

Изменение 38
Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. отбелязва че малките и средните 
предприятия са гръбнакът на 
развитието и растежа в държавите-
членки и Съюза; подчертава 
значението на стимулирането на 
инвестициите в производствена 
дейност и достъп да кредити;

Or. it

Изменение 39
Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че стимулите за 
устойчиви енергийни култури, които 
се планират понастоящем, няма по 
никакъв начин да изложат на риск 
продоволствената сигурност на 
обществото;

Or. it

Изменение 40
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, Giommaria 
Uggias, João Ferreira

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че олигополът при 
производството и продажбата на 
семена има опустошително 
въздействие върху устойчивостта на 
дребномащабното земеделие, тъй 
като засилва зависимостта от 
ограничен брой корпорации при
купуването на семена и 
специализирани торове;

Or. en

Изменение 41
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. отбелязва със съжаление, че в 
много случаи правилата на ЕС 
поставят ненужен товар върху 
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съвместяването на традиционни 
семена с разновидности и 
затрудняват приетите и уважавани 
традиции на споделяне на знанието и 
селскостопанските практики;

Or. en

Изменение 42
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, Giommaria 
Uggias

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. приветства мащабното действие, 
предприето от хиляди 
селскостопански производители, 
групи за защита на околната среда, 
учени и граждани за консервиране и 
разпространение in-situ на местния 
генетичен материал; припомня освен 
това, че разнообразието от семена, 
приспособени към местните условия, 
е необходима предпоставка за 
продоволствената сигурност, особено 
с оглед на изменението на климата;

Or. en

Изменение 43
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, João Ferreira

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изтъква, че вниманието следва да 
е насочено към подкрепата и 
увеличаването на устойчивостта на 
органичните, дребномащабни 
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селскостопански системи, насочени 
към местното и регионалното 
потребление, което представлява 
най-ефективния и екологично 
устойчив начин за използване на 
земята; 

Or. en

Изменение 44
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изисква въвеждането на 
специфична подкрепа за градското 
селско стопанство, тъй като това 
ще доведе до много ползи с оглед на 
продоволствената сигурност, 
заетостта, образованието в сферата 
на околната среда, почивното дело и 
градския климат;

Or. en

Изменение 45
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че последиците от 
изменението на климата, като 
например рискът от опустиняване, 
суша или наводнения би могъл да 
застраши сигурността на 
доставките на храни; признава 
следователно, че изследванията и 
нововъведенията трябва да 
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допринасят за намирането на начини 
за адаптиране на културите към 
новото развитие на климата и 
призовава Комисията съответно да 
засили приложните изследвания в 
селскостопанския сектор;

Or. it

Изменение 46
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че биотехнологиите, 
отделно от ГМО, които 
продължават да пораждат 
противоречия и да са неприемливи в 
очите на обществеността, биха 
могли да осигурят бъдеще за селското 
стопанство в рамките на 
екологичната устойчивост и 
защитата на биологичното 
разнообразие; те също така ще 
направят възможно увеличаването на 
производителността на културите, 
като гарантират сигурността на 
доставките на храни на разумна цена;

Or. it

Изменение 47
Sandrine Bélier

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава публичната помощ за 
селското стопанство да бъде в 
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зависимост от използването на 
практики, които се съобразяват с 
биологичното разнообразие и 
защитават земята;

Or. fr

Изменение 48
Sandrine Bélier

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава важността на 
практиките за органично селско 
стопанство с оглед на по-доброто 
ниво на световна продоволствена 
сигурност;

Or. fr

Изменение 49
Sandrine Bélier

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че за да се осигури 
ефективното приспособяване към 
предизвикателствата, поставени от 
изменението на климата и неговите 
последици, и по-специално от 
зачестилите екстремни климатични 
явления и нахлувания на вредители, е 
необходимо голямо разнообразие от 
адаптирани към местните условия 
култури и породи и трябва да се 
увеличат усилията за запазване на 
това генетично разнообразие;
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Or. fr

Изменение 50
Esther de Lange

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че за да се поддържа 
продоволствената сигурност и за да 
се следва стратегията ЕС 2020 г., 
трябва да се насърчава ефективното 
и устойчиво използване на ресурсите 
и нововъведенията в селското 
стопанство;

Or. nl

Изменение 51
Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че общата 
селскостопанска политика (ОСП) 
след 2013 г. следва по подходящ начин 
да възнаграждава селскостопанските 
производители от ЕС за усилията им 
да осигуряват доставки на 
висококачествени хранителни 
продукти, като същевременно 
гарантират ефективна и устойчива 
употреба на природните ресурси;

Or. en
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Изменение 52
Christa Klaß

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава държавите-членки и 
Комисията да предоставят 
обективна информация и да осигурят 
образование за потребители по 
отношение на сезонните и 
регионалните храни; счита, че това 
би подкрепило селското стопанство и 
ще запази местния добре поддържан 
културен ландшафт, както и че ще 
доведе до избягване на дългите 
пътища за доставка и ненужните 
емисии на въглероден двуокис, и ще 
гарантира прясна и висококачествена 
храна за потребителите; 

Or. de

Изменение 53
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава държавите-членки да 
развиват и прилагат програми, 
съдържащи конкретни 
селскостопански мерки, насочени към 
смекчаването и адаптирането към 
последиците от изменението на 
климата: екологични 
селскостопански продукти, 
разширяване на селскостопанското 
производство, намаляване на 
емисиите на парникови газове, грижа 
за климатични бежанци;   
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Or. ro

Изменение 54
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. припомня, че храната е ценен и 
ограничен ресурс, който има 
значително въздействие върху 
здравето, околната среда и 
развитието; настоятелно призовава 
Комисията да предложи на Съюза 
всеобхватна политика по отношение 
на храните, която, вместо секторния 
подход, да обедини в една всеобхватна 
политика аспекти, които 
понастоящем се разглеждат по 
фрагментарен начин;

Or. fi

Изменение 55
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. общата селскостопанска 
политика (ОСП) е необходимо да 
предоставя далеч по-значителна 
подкрепа за местните и регионалните 
селскостопански производители, 
като по този начин насърчава 
биологичното разнообразие и 
органичното селско стопанство, 
които носят много ползи както за 
потребителите, така и за околната 
среда;
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Or. ro

Изменение 56
Salvatore Tatarella, Raffaele Baldassarre, Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че ЕОБХ (Европейски орган 
за безопасност на храните ) предстои 
да играе основна роля в оценката и 
уведомяването за всички рискове,
свързани с хранителната верига като 
част от набора от мерки за защита 
на здравето и благосъстоянието на 
обществото; изразява надежда, че 
всички държави-членки ще създадат 
съответните национални органи, 
които да сътрудничат с Европейския 
орган за безопасност на храните;

Or. it


