
AM\861637BG.doc PE460.983v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2011/2051(INI)

22.3.2011

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 109

Проектостановище
Karin Kadenbach
(PE458.861v01-00)

ОСП към 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта 
на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс
(2011/2051(INI))



AM\861637BG.doc PE460.983v01-00 2/61 AM\

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\861637BG.doc PE460.983v01-00 3/61 AM\

BG

Изменение 1
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия,
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва дългосрочни цели в 
областта на продоволствената 
сигурност, при които се насърчават 
нови форми на устойчиво 
селскостопанско производство, които 
спестяват енергия, намаляват 
използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства, изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите, загубата на биоразнообразие
и т.н.;

Or. en

Изменение 2
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия,
намаляват използването на химикали
и експлоатират по-ефективно 
потенциала на екосистемите; посочва, 

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, които са предназначени да
насърчават устойчиво селскостопанско 
производство, да спестяват енергия, да 
насърчават ефикасното използване на 
влаганите ресурси и да експлоатират 
по-ефективно потенциала на 
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че тя трябва да може да отговори на 
екологичните предизвикателства като 
изменението на климата, изчерпването 
на ресурсите, замърсяването на водите, 
ерозията на почвите и т.н.;

екосистемите; посочва, че тя трябва да 
може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

Or. de

Изменение 3
Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва дългосрочна цел в 
областта на продоволствената 
сигурност, при която се насърчават 
нови форми на устойчиво 
селскостопанско производство, които 
спестяват енергия, намаляват 
използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
например замърсяването на водите, 
ерозията на почвите, загубата на 
биоразнообразие и т.н.;

Or. en

Изменение 4
Sandrine Bélier, Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 



AM\861637BG.doc PE460.983v01-00 5/61 AM\

BG

Проектостановище Изменение

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и
експлоатират по-ефективно
потенциала на екосистемите; посочва, 
че тя трябва да може да отговори на 
екологичните предизвикателства като 
изменението на климата, изчерпването 
на ресурсите, замърсяването на водите, 
ерозията на почвите и т.н.;

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на
продоволствената сигурност, при 
които се насърчават нови форми на 
устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и
се използва по-ефективно
потенциалът на екосистемите;
посочва, че тя трябва да може да 
отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите,
например замърсяването на водите, 
ерозията на почвите, загубата на 
биоразнообразие и т.н.;

Or. en

Изменение 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
загубата на биоразнообразие, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;
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Or. en

Изменение 6
Chris Davies

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като загубата на 
биоразнообразие, изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

Or. en

Изменение 7
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на
политиката за храните, при които се 
насърчават и се предоставят стимули 
за нови форми на устойчиво 
селскостопанско производство и 
потребление, които осигуряват 
предлагане на храни, спестяват 
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да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

енергия, намаляват използването на 
химикали и експлоатират по-ефективно 
потенциала на екосистемите; посочва, 
че тя трябва да може да отговори на 
екологичните, здравните и социалните
предизвикателства като изменението на 
климата, загубата на биоразнообразие 
(включително „селскостопанско 
биоразнообразие“), изчерпването на 
ресурсите, замърсяването на водите, 
ерозията на почвите, здравните 
неравенства, хроничните болести, 
бедността и демографските промени 
в ЕС;

Or. en

Изменение 8
Anne Delvaux

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните и да осигурява съответното 
финансиране, при които се насърчават 
нови форми на устойчиво 
селскостопанско производство, които 
спестяват енергия, намаляват 
използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите и ерозията на 
почвите, без това да заплашва 
жизнеспособността на земеделските 
стопанства или тяхното 
съществуване в целия ЕС;

Or. fr
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Изменение 9
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали, 
зачитат в по-голяма степен здравето 
на животните и хуманното 
отношение към тях и експлоатират 
по-ефективно потенциала на 
екосистемите; посочва, че тя трябва да 
може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

Or. en

Изменение 10
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 

1. призовава за това, общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. да преследва цели в областта на 
храните, при които се насърчават нови 
форми на устойчиво селскостопанско 
производство, които спестяват енергия, 
намаляват използването на химикали и 
експлоатират по-ефективно потенциала 
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на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и т.н.;

на екосистемите; посочва, че тя трябва 
да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на 
климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на 
почвите и защитата на животните;

Or. en

Изменение 11
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. посочва, че всички предишни 
реформи на ОСП (реформата 
McSharry от 1992 г., реформата 
„Програма 2000“, реформата от 2003 
г. и прегледът на състоянието на 
ОСП от 2008 г.) имаха за цел да 
гарантират, че европейските 
селскостопански производители 
изпълняват най-високите световни 
стандарти по отношение на 
защитата на околната среда, 
хуманното отношение към 
животните и проследимостта на 
храните; подчертава в това 
отношение, че пазарът не компенсира 
селскостопанските производители за 
разходите, свързани с изпълнението 
на тези стандарти; 
(Настоящият параграф следва да бъде 
новият номер 1 и следователно да се 
постави отгоре.)

Or. de
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Изменение 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. призовава селскостопанският 
бюджет на ЕС през следващия 
финансов период да се модернизира 
съгласно целите на стратегията „ЕС 
2020“;

Or. en

Изменение 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. призовава за въвеждане на второ 
ниво директни плащания, състоящи 
се от 25—40 % от директните 
плащания във всяка държава-членка, 
които да се използват за схема за 
стимулиране на равнище ЕС, насочена 
към увеличаване на устойчивостта 
чрез подобряване на ефикасността на 
употребата на ресурси и на 
производството, за да стане по-
конкурентоспособно селското 
стопанство в ЕС, в съответствие с 
публикуваната неотдавна Пътна 
карта на Комисията за постигане до 
2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност;

Or. en



AM\861637BG.doc PE460.983v01-00 11/61 AM\

BG

Изменение 14
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. приветства съсредоточаването в 
съобщението на Комисията върху 
доставянето на обществени блага в 
сферата на околната среда чрез 
екологизиране на ОСП и намерението 
отново да се въведе разнообразие в 
селскостопанския сектор, което ще 
бъде ключова възможност за напредък 
към по-екологична и устойчива ОСП;

Or. en

Изменение 15
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. счита за необходимо да се 
постигне подходящ баланс между 
необходимостта да се увеличи 
производителността, което изисква 
интензивни производствени методи, 
и необходимостта от опазване и 
устойчива употреба на ресурсите при 
надлежно зачитане на околната 
среда, общественото здраве и 
хуманното отношение към 
животните; 

Or. ro
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Изменение 16
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. счита, че настоящите много 
интензивни методи на 
животновъдство са често 
неустойчиви и имат отрицателни 
последици за здравето на животните 
и хуманното отношение към тях, 
които могат да повлияят 
отрицателно и на общественото 
здраве и на безопасността на 
храните; поради това призовава ОСП 
да насърчава методи на 
животновъдство, които опазват 
околната среда и здравето на 
животните и представляват 
хуманно отношение към тях;

Or. en

Изменение 17
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. посочва, че тъй като ОСП трябва 
да може да отговори на множество 
предизвикателства по отношение на 
населението, развитието, 
биоразнообразието, околната среда и 
оскъдицата на земя, трябва да се 
създаде нова политическа 
инициатива, която да се 
съсредоточава върху създаването на 
обща европейска политика за 
храните;
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Or. en

Изменение 18
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. посочва, че ОСП засяга
селскостопанските производители и 
обществеността като цяло — които са 
както данъкоплатци, така и потребители 
— тъй като последните имат полза от 
безопасни храни, здравословна околна 
среда, добро здраве и перспективи за 
заетост;

2. посочва, че ОСП играе ключова роля 
както за селскостопанските 
производители, така и за
обществеността като цяло — които са 
както данъкоплатци, така и потребители 
— тъй като последните имат полза от 
безопасни храни на разумни цени, 
здравословна околна среда, добро 
здраве и перспективи за заетост;

Or. de

Изменение 19
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. посочва, че ОСП засяга 
селскостопанските производители и 
обществеността като цяло — които са 
както данъкоплатци, така и потребители 
— тъй като последните имат полза от 
безопасни храни, здравословна околна 
среда, добро здраве и перспективи за 
заетост;

2. посочва, че ОСП засяга 
селскостопанските производители и 
обществеността като цяло — които са 
както данъкоплатци, така и потребители 
— тъй като последните имат полза от 
безопасни храни, здравословна околна 
среда, добро здраве и перспективи за 
заетост и тъй като търсенето на 
доброкачествени продукти се 
увеличава и екологосъобразните 
практики стават по-разпространени;

Or. fr
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Изменение 20

Sandrine Bélier, Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. посочва, че ОСП засяга 
селскостопанските производители и 
обществеността като цяло — които са 
както данъкоплатци, така и потребители 
— тъй като последните имат полза от 
безопасни храни, здравословна околна 
среда, добро здраве и перспективи за 
заетост;

2. посочва, че ОСП засяга 
селскостопанските производители и 
обществеността като цяло — които са 
както данъкоплатци, така и потребители 
— тъй като всички имат полза от 
безопасни храни, здравословна околна 
среда, добро здраве и перспективи за 
заетост;

Or. en

Изменение 21
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. посочва, че ОСП засяга 
селскостопанските производители и 
обществеността като цяло — които са 
както данъкоплатци, така и потребители 
— тъй като последните имат полза от 
безопасни храни, здравословна околна 
среда, добро здраве и перспективи за 
заетост;

2. посочва, че ОСП засяга 
селскостопанските производители и 
обществеността като цяло — които са 
както данъкоплатци, така и потребители 
или и двете — тъй като последните 
имат полза от безопасни и питателни 
храни, здравословна околна среда, 
добро здраве и перспективи за заетост;

Or. en
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Изменение 22
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който включва 
плащания, свързани с неблагоприятни 
природни условия, плащания за „зелени 
точки“ или плащания за уязвими 
региони;

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който включва 
плащания, свързани с неблагоприятни 
природни условия и уязвими региони, и 
за земеделските производители със 
специфични управленски изисквания в 
зони по „Натура 2000“;

Or. en

Изменение 23
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който включва 
плащания, свързани с неблагоприятни 
природни условия, плащания за 
„зелени точки“ или плащания за 
уязвими региони;

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който
възнаграждава спазването на 
стандарти, които са сред най-
високите в света, и предлагането на 
обществени блага, които не се 
възнаграждават от пазара; в това 
отношение посочва, че трябва и в 
бъдеще да се компенсират
неблагоприятни природни условия;

к

Or. de
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Изменение 24
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който включва 
плащания, свързани с неблагоприятни 
природни условия, плащания за „зелени 
точки“ или плащания за уязвими 
региони;

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който включва 
плащания, свързани с неблагоприятни 
природни условия, плащания за „зелени 
точки“ или плащания за уязвими 
региони, и особено за планинските 
селскостопански райони;

Or. fr

Изменение 25
Sandrine Bélier, Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който включва 
плащания, свързани с неблагоприятни 
природни условия, плащания за 
„зелени точки“ или плащания за 
уязвими региони;

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който включва 
плащания за специфични системи на 
селскостопанска дейност, като 
например биологично земеделие или 
такова с висока природна стойност, 
за екстензивно стопанисвани пасища 
и ливади и за земеделски 
производители със специфични 
изисквания за управление в зони по 
„Натура 2000“;

Or. en
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Изменение 26
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който включва 
плащания, свързани с неблагоприятни 
природни условия, плащания за „зелени 
точки“ или плащания за уязвими 
региони;

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който включва 
плащания, свързани с неблагоприятни 
природни условия, включително 
островни и планински региони, 
плащания за „зелени точки“ или 
плащания за уязвими региони;

Or. en

Изменение 27
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава финансирането на ОСП да 
се основава на модел, който включва
плащания, свързани с неблагоприятни 
природни условия, плащания за „зелени 
точки“ или плащания за уязвими 
региони;

3. призовава моделът на 
финансирането на ОСП да включва 
плащания, свързани с неблагоприятни 
природни условия, плащания за „зелени 
точки“ или плащания за уязвими 
региони;

Or. en

Изменение 28
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. отправя искане при 
разпределянето на финансиране по 
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ОСП да се използват освен 
обработваемата площ и други 
показатели, например качеството на 
продукцията, използването на 
съвместими в екологично отношение 
селскостопански методи, 
местоположението на 
стопанствата в 
необлагодетелствани в географско 
отношение райони и присъствието на 
млади хора;

Or. it

Изменение 29
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. отправя искане при 
разпределянето на финансиране по 
ОСП да се взема надлежно предвид 
кои са професионалните 
селскостопански производители, т.е. 
тези, които наистина живеят в 
стопанството, за разлика от 
големите бизнес групи или 
инвестиционни фондове, които 
използват селското стопанство 
просто като алтернативна система 
за финансови инвестиции;

Or. it

Изменение 30
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

3a. подкрепя териториален подход 
при механизма на разпределяне на 
средствата, който отчита голямото 
разнообразие на местоположения, за 
да насърчава устойчивостта на 
земеделските стопанства и на 
засегнатите райони;

Or. fr

Изменение 31
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава за подкрепяне на идеята за 
финансиране и за двата стълба, което да 
зависи от изпълнението на определен 
брой критерии във връзка с околната 
среда и биоразнообразието, така че да 
може да се произвеждат 
висококачествени храни чрез устойчиви 
практики; посочва, че достатъчното 
финансиране е единствената 
гаранция за успех на целевите 
агроекологични мерки;

4. призовава за подкрепяне на идеята за 
финансиране и за двата стълба, което да 
зависи от изпълнението на определен 
брой критерии във връзка с околната 
среда и биоразнообразието, така че да 
може да се произвеждат 
висококачествени храни чрез устойчиви 
практики;

Or. en

Изменение 32
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава за подкрепяне на идеята за 4. призовава за подкрепяне на идеята за 
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финансиране и за двата стълба, което да 
зависи от изпълнението на определен 
брой критерии във връзка с околната 
среда и биоразнообразието, така че да 
може да се произвеждат 
висококачествени храни чрез устойчиви 
практики; посочва, че достатъчното 
финансиране е единствената гаранция 
за успех на целевите агроекологични 
мерки;

финансиране и за двата стълба, което да 
зависи от изпълнението на определен 
брой критерии във връзка с околната 
среда, ефикасността на употребата 
на ресурсите и приноса към 
опазването на биоразнообразието, така 
че да може да продължат да се 
произвеждат висококачествени храни 
чрез устойчиви практики; посочва, че
достатъчните бюджетни кредити са
единствената гаранция за успех на 
целевите нови, екологосъобразни 
практики и съществуващите
агроекологични мерки;

Or. de

Изменение 33
Sandrine Bélier, Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава за подкрепяне на идеята за 
финансиране и за двата стълба, което да 
зависи от изпълнението на определен 
брой критерии във връзка с околната 
среда и биоразнообразието, така че да 
може да се произвеждат 
висококачествени храни чрез устойчиви 
практики; посочва, че достатъчното 
финансиране е единствената гаранция за 
успех на целевите агроекологични 
мерки;

4. призовава за подкрепяне на идеята за 
финансиране и за двата стълба, което да 
зависи от изпълнението на определен 
брой критерии във връзка с околната 
среда и биоразнообразието, така че да се 
произвеждат висококачествени храни 
чрез устойчиви практики; посочва, че 
достатъчното финансиране е 
единствената гаранция за успех на 
целевите агроекологични мерки;

Or. en
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Изменение 34
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава за подкрепяне на идеята за 
финансиране и за двата стълба, което 
да зависи от изпълнението на
определен брой критерии във връзка с 
околната среда и биоразнообразието, 
така че да може да се произвеждат
висококачествени храни чрез 
устойчиви практики; посочва, че 
достатъчното финансиране е 
единствената гаранция за успех на 
целевите агроекологични мерки;

4. призовава за подкрепяне на идеята за 
финансиране и за двата стълба, като се 
подчертава необходимостта ОСП да 
преследва определен брой цели във 
връзка с околната среда, 
биоразнообразието и общественото 
здраве, така че да може да се 
произвеждат храни с високо качество и 
висока питателна стойност на 
достъпни цени чрез устойчиви 
практики; посочва, че достатъчното 
финансиране е единствената гаранция за 
успех на целевите агроекологични 
мерки; също така призовава за мерки 
за укрепване на позицията на 
потребителите и селскостопанските 
производители в една по-добре 
функционираща хранителна верига;

Or. en

Изменение 35
Anne Delvaux

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава за подкрепяне на идеята 
за финансиране и за двата стълба, 
което да зависи от изпълнението на 
определен брой критерии във връзка с 
околната среда и биоразнообразието, 
така че да може да се произвеждат 
висококачествени храни чрез устойчиви 
практики; посочва, че достатъчното 
финансиране е единствената гаранция за 

4. призовава да се предоставят 
достатъчно средства за постигане на 
амбициозни цели във връзка с околната 
среда и биоразнообразието, така че да 
може да се произвеждат 
висококачествени храни чрез устойчиви 
практики; посочва, че достатъчното 
финансиране е единствената гаранция за 
успех на целевите агроекологични 
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успех на целевите агроекологични 
мерки;

мерки;

Or. fr

Изменение 36
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава за подкрепяне на идеята за 
финансиране и за двата стълба, което да 
зависи от изпълнението на определен 
брой критерии във връзка с околната 
среда и биоразнообразието, така че да 
може да се произвеждат 
висококачествени храни чрез устойчиви 
практики; посочва, че достатъчното 
финансиране е единствената гаранция за 
успех на целевите агроекологични 
мерки;

4. призовава за подкрепяне на идеята за 
финансиране и за двата стълба, което да 
зависи от изпълнението на определен 
брой критерии във връзка с околната 
среда и биоразнообразието, така че да 
може да се произвеждат 
висококачествени храни чрез устойчиви 
практики; посочва, че достатъчното 
финансиране е единствената гаранция за 
успех на целевите агроекологични 
мерки; с цел да се ускори 
преминаването към широкомащабно 
биологично селско стопанство,
отправя искане да се създадат нови 
механизми за финансиране;

Or. en

Изменение 37
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че „екологизирането“ 
на селскостопанската политика на 
ЕС практически не е новост за 
селскостопанските производители, 
тъй като всяка следваща реформа 
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досега е имала за цел да укрепи този 
аспект на ОСП;

Or. de

Изменение 38
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. подчертава услугите, които 
европейските селскостопански 
производители предоставят на 
европейското общество, по-специално 
поддържането на разнообразен 
култивиран ландшафт и даването на 
важен принос за защитата и 
стопанисването на природните 
ресурси и за защитата на климата;

Or. de

Изменение 39
Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. счита, че се изисква всеобхватен 
подход за възнаграждаване на 
обществените блага с цел да се 
посрещнат предизвикателствата в 
сферата на околната среда и да се 
гарантира, че обществената 
подкрепа за селскостопанските 
производители е напълно легитимна; 
призовава за съгласувана система от 
екологични стандарти и стимули при 
всички плащания по ОСП, 
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включително:
- по първи стълб — прост пакет от 
задължителни добри агрономични 
практики като сеитбооборот, 
екологосъобразна инфраструктура на 
равнище земеделско стопанство, 
почвена покривка и баланс на 
хранителните вещества; освен това 
добавки за земеделските 
производители в обектите по 
„Натура 2000“ и в биологичните 
стопанства и за екстензивно 
стопанисвани пасища и ливади;
- правилно ориентиран и добре 
осигурен с ресурси втори стълб с 
мерки за подкрепа на 
селскостопанските производители, 
които надхвърлят базовата добра 
практика и допринасят за 
постигането на целите на ЕС във 
връзка с изменението на климата, 
биоразнообразието и водите;

Or. en

Изменение 40
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. счита, че финансирането по ОСП 
не следва да се намалява, а по-скоро да 
се промени така, че да стимулира 
реалната производителност на 
обработваемите площи и да се 
постигнат целите за защита на 
екосистемата, биоразнообразието, 
защитата на здравето на 
потребителите и селскостопанските 
производители и получаването на 
качествени селскостопански 
продукти; 
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Or. it

Изменение 41
Chris Davies

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. признава, че плащанията на 
субсидии, които насърчават 
неустойчиви практики, 
противоречат на заявените цели на 
политиката на ЕС в областта на 
околната среда, и призовава режимът 
на плащанията да бъде коригиран за 
избягване на подобни противоречия и 
за насърчаване на добра практика;

Or. en

Изменение 42
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. счита, че посрещането на 
предизвикателствата в сферата на 
околната среда и постигането на 
пълна легитимност на обществената 
подкрепа за селскостопанските 
производители изискват всеобхватен 
подход към възнаграждаването на 
обществените блага; призовава за 
съгласувана система, която включва 
опростени базови изисквания за 
кръстосано спазване и специфичен 
принос по първия стълб за 
селскостопанските производители в 
защитените територии (обекти по 
„Натура 2000“ и други зони, 
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определени за национални защитени 
зони);

Or. en

Изменение 43
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. следва да се полагат усилия за 
насърчаване на по-здравословни и по-
устойчиви режими на хранене чрез 
създаване на по-добри връзки между 
политиките по отношение на 
производството и потреблението, 
включително възлагането на 
обществени поръчки, политиката в 
областта на общественото хранене и 
политиките, определяни от 
търсенето;

Or. en

Изменение 44
Jo Leinen

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. поддържа отдаването на 
приоритетно значение на подкрепата 
за селскостопански методи, които  
помагат за забавяне на изменението 
на климата или допринасят за 
поглъщането на въглерод от почвите;

Or. de
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Изменение 45
Sandrine Bélier, Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. счита, че предвид изменението на 
климата и нарасналия брой изчезващи 
видове, екосистемите трябва да 
бъдат здрави, да се характеризират с 
биологично разнообразие и да са 
устойчиви, за да продължават да 
изпълняват функциите, които са от 
съществено значение за нашето 
благосъстояние, в това число да 
действат като буфери пред 
екстремните климатични явления, да 
регулират цикъла на водите и 
хранителните вещества и да улавят 
въглерод; подчертава, че за да се 
смекчат местните и регионални 
случаи на изчезване на видове има 
нужда от модел на устойчиво, 
природосъобразно земеползване по 
отношение на целия ландшафт, 
което да улеснява адаптирането на 
странстването и миграцията на 
видовете чрез подкрепа за 
селскостопанските производители, 
така че те да опазват обектите по 
„Натура 2000“, и чрез ефективни 
агроекологични схеми; поради това 
подкрепя агроекосистемен подход и 
задължителни на равнище земеделско 
стопанство мерки, целящи да се 
увеличи екологичната 
инфраструктура, както и 
съсредоточаване върху опазването и 
възстановяването на земеделски земи 
или гори, земеделски влажни зони и 
трайно необработвани пасища с 
висока природна стойност, за да се 
отнеме въглерод, да се оптимизира 
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регулирането на водите и да се 
увеличи биоразнообразието;

Or. en

Изменение 46
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че задължителната 
„екологосъобразност“, при която се
опазват екосистемите, не само ще 
донесе ползи за околната среда, но и ще 
осигури устойчиво бъдеще за селското 
стопанство в ЕС;

5. подчертава, че прогресивните 
селскостопански политики ще 
продължат да опазват екосистемите и 
да носят ползи за околната среда, като 
същевременно продължат да 
насърчават устойчив и 
производителен модел за селското 
стопанство в ЕС;

Or. en

Изменение 47
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че задължителната 
„екологосъобразност“, при която се 
опазват екосистемите, не само ще 
донесе ползи за околната среда, но и ще
осигури устойчиво бъдеще за селското 
стопанство в ЕС;

5. подчертава, че допълнителната 
„екологосъобразност“ трябва да се 
основава на подход, при който всички 
печелят и който носи ползи както за 
околната среда, така и за 
селскостопанските производители и 
обществото, по отношение на 
ефикасността на използване на 
ресурсите и увеличената 
производителност, и не на последно 
място опазва екосистемите; също 
така подчертава, че е необходимо да 
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се постави ударение върху 
изследователската дейност, 
новаторството и новите технологии, 
за да се осигури устойчиво бъдеще за 
селското стопанство в ЕС;

Or. de

Изменение 48
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че задължителната
„екологосъобразност“, при която се 
опазват екосистемите, не само ще
донесе ползи за околната среда, но и ще 
осигури устойчиво бъдеще за селското 
стопанство в ЕС;

5. подчертава, че задължителната
„екологосъобразност“, при която се 
опазват екосистемите, както и 
насърчаването на разнообразяване на 
продуктите и на по-къси 
снабдителни вериги не само ще
донесат ползи за околната среда, но и 
ще осигурят устойчиво бъдеще за 
селското стопанство в ЕС;

Or. fr

Изменение 49
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че задължителната 
„екологосъобразност“, при която се 
опазват екосистемите, не само ще 
донесе ползи за околната среда, но и ще 
осигури устойчиво бъдеще за селското 
стопанство в ЕС;

5. подчертава, че задължителната 
„екологосъобразност“, при която се 
опазват екосистемите, не само ще 
донесе ползи за околната среда, но и ще 
осигури многобройни съпътстващи 
ползи за устойчиво бъдеще за селското 
стопанство в ЕС;
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Or. en

Изменение 50
Anne Delvaux

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че задължителната 
„екологосъобразност“, при която се 
опазват екосистемите, не само ще 
донесе ползи за околната среда, но и ще 
осигури устойчиво бъдеще за селското 
стопанство в ЕС;

5. подчертава, че по-значителната 
загриженост за околната среда, при
която се опазват екосистемите, не само 
ще донесе ползи за околната среда, но и 
ще осигури устойчиво бъдеще за 
селското стопанство в ЕС; това 
екологизиране на европейското селско 
стопанство ще донесе полза и ще бъде 
възможно единствено ако 
селскостопанските практики на 
развитите и бързоразвиващите се 
страни партньори на ЕС следват 
същия път;

Or. fr

Изменение 51
Sandrine Bélier, Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. счита, че посрещането на 
предизвикателствата в сферата на 
околната среда и придаването на 
пълна легитимност на обществената 
подкрепа за селскостопанските 
производители изискват всеобхватен 
подход към възнаграждаването на 
обществените блага; призовава за 
съгласувана система от стимули в 
областта на околната среда, която 
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включва:
- солидни базови изисквания за 
кръстосано спазване, основаващи се 
на принципа „замърсителят плаща“;
- задължителен екологосъобразен 
елемент на равнище земеделско 
стопанство в рамките на първи 
стълб, който се състои от прост 
пакет от разумни добри агрономични 
практики като сеитбооборот, 
екологосъобразна инфраструктура на 
равнище земеделско стопанство, 
почвена покривка и баланс на 
хранителните вещества;
- специфични добавки по първи стълб 
за селскостопанските производители 
в обектите по „Натура 2000“, за 
поддръжка на биологичното 
земеделие и за екстензивно 
стопанисвани пасища и ливади;
- правилно ориентиран и добре 
осигурен с ресурси втори стълб, който 
следва да включва ефективни 
доброволни многогодишни схеми за 
подкрепа на селскостопанските 
производители, които надхвърлят 
базовата добра практика и 
допринасят за постигането на 
целите на ЕС във връзка с 
изменението на климата, 
биоразнообразието и водите;

Or. en

Изменение 52
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. про правилно ориентиран и добре 
осигурен с ресурси втори стълб, който 
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следва да включва ефективни 
доброволни многогодишни схеми за 
подкрепа на селскостопанските 
производители, които надхвърлят 
базовата добра практика и 
допринасят за постигането на 
целите на ЕС във връзка с 
изменението на климата, 
биоразнообразието и водите;

Or. en

Изменение 53
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да въведе 
системи за допълващи помощи за 
издръжка/премии за земеделски 
системи с висока добавена стойност, 
системи за биологично земеделие и 
обекти по „Натура 2000“;

Or. en

Изменение 54
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. посочва, че цените на храните, 
заплащани от европейските 
граждани, може да съставляват над 
50 % от дохода и че приблизително 43 
милиона души в ЕС са изложени на 
риск от хранителна бедност и 
лошото хранене е един от най-
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силните фактори, влияещи 
отрицателно на здравето, който се 
свързва с по-нисък социално-
икономически статус, бедност и 
социално изключване;

Or. en

Изменение 55
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5b. счита, че решаването на 
настоящите предизвикателства в 
областта на селското стопанство не 
може да зависи единствено от 
технологични решения, а изисква 
действие по отношение на 
настоящите модели на потребление, 
отпадъците и сложните 
взаимоотношения между околната 
среда, биоразнообразието и 
човешкото здраве;

Or. en

Изменение 56
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 5 в (нов) 

Проектостановище Изменение

5в. призовава финансирането за 
развитие на селските райони да се 
съсредоточи върху новите 
предизвикателства, агроекологичното 
новаторство, социалното и 
икономическото развитие, 
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включително подобряването на 
достъпа до обществени услуги и 
инфраструктура в селските райони и 
особено в по-слабите или по-малко 
облагодетелствани райони;  това 
следва да включва подкрепа за 
регионалните и местните системи за 
прехрана като стратегия за 
приобщаващ растеж и подпомагане за 
общностите, развиващи селско 
стопанство за собствени нужди, чрез 
което да се отчита приносът на това 
селско стопанство за местните 
общности;

Or. en

Изменение 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приветства политически вариант 2
на Комисията, който би отговорил на 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред ЕС 
и би увеличил приноса на земеделието и 
селските райони към постигането на 
преследваната от стратегията „Европа 
2020“ цел за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

6. приветства политическия вариант на 
Комисията, който би отговорил на 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред ЕС 
и би увеличил приноса на земеделието и 
селските райони към постигането на 
преследваната от стратегията „Европа 
2020“ цел за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 58
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 6 
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Проектостановище Изменение

6. приветства политически вариант 2
на Комисията, който би отговорил на 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред ЕС 
и би увеличил приноса на земеделието и 
селските райони към постигането на 
преследваната от стратегията „Европа 
2020“ цел за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

6. приветства предложенията за 
политики на Комисията, които биха 
отговорили на икономическите, 
екологичните и социалните 
предизвикателства пред ЕС и биха 
увеличили приноса на земеделието и 
селските райони към постигането на 
преследваната от стратегията „Европа 
2020“ цел за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и насърчава 
Комисията да продължи да работи по 
трите варианта на политики, 
описани в съобщенията й, както и по 
други варианти и комбинации от 
варианти, които биха посрещнали по-
добре икономическите, екологичните 
и социалните предизвикателства 
пред ЕС;

Or. en

Изменение 59
Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. счита, че ОСП следва да подкрепя 
преминаването от интензивно 
животновъдно производство към по-
устойчиво отглеждане на животни; 
поради това призовава Комисията да 
разгледа възможността за премии за 
животновъди, които използват 
екстензивни пасищни системи и 
отглеждат сами фуражите си;

Or. en
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Изменение 60
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. подчертава значението на 
развитието на селските райони за 
допълване на добрите практики, 
подкрепяни в рамките на първия 
стълб, с многогодишни програмирани 
мерки; подчертава необходимостта 
да се подкрепя ориентирането на 
европейското селско стопанство към 
производството на качествени храни, 
устойчиво управление на природните 
ресурси и балансирано териториално 
развитие; подчертава, че развитието 
на селските райони трябва да 
отговаря на неотложните глобални 
предизвикателства като загубата на 
биоразнообразие, изменението на 
климата, изчерпването на водните 
ресурси и деградацията на почвите, 
като същевременно отдава 
приоритетно значение на по-
нататъшното развитие на 
селскостопанските практики, носещи 
многостранни ползи като биологично 
селско стопанство или такова с 
висока природна стойност;

Or. en

Изменение 61
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. счита, че ОСП следва да подкрепя 
видове селско стопанство, които 



AM\861637BG.doc PE460.983v01-00 37/61 AM\

BG

могат систематично да предоставят 
широк кръг ползи във връзка с 
биоразнообразието и околната среда, 
например екстензивно стопанисване 
на ливади, интегрирано селско 
стопанство, съчетаващо 
растениевъдство и животновъдство, 
както и биологично селско 
стопанство;

Or. en

Изменение 62
Dan Jørgensen

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. приветства предложения от 
Комисията „екологизиращ“ 
компонент в първия стълб;  счита, че 
получаването на плащания за 
екологизиране трябва да бъде 
обвързано с условието да се изпълнят 
редица мерки, предназначени да 
донесат ползи за околната среда, 
като например сеитбооборот, 
правилно управление на водите, 
ограничено използване на изкуствени 
торове, добри практики за борба с 
ерозията и деградацията на почвите, 
и да увеличат плодородието на 
почвите, както и мерки за 
възстановяване на 
биоразнообразието;

Or. en
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Изменение 63
Corinne Lepage

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. счита, че мерките за развитие на 
селските райони трябва да допълват 
добрите селскостопански практики, 
подкрепяни по първия стълб, и да 
насърчават практики, които 
систематично допринасят за целите 
на борбата срещу изменението на 
климата и правилното управление на 
природните ресурси, като защита на 
биоразнообразието, водите и 
почвите; подчертава в това 
отношение, че биологичното селско 
стопанство се счита в научните 
изследвания в областта на 
земеделието за подходящ модел и 
следва да се насърчава;

Or. fr

Изменение 64
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че съгласно преразгледаната 
ОСП следва да се обърне внимание на 
новите инструменти за „въглеродни 
кредити“, защото селското 
стопанство предлага огромен 
потенциал за борба с изменението на 
климата;

заличава се

Or. en
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Изменение 65
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че съгласно преразгледаната 
ОСП следва да се обърне внимание на 
новите инструменти за „въглеродни 
кредити“, защото селското 
стопанство предлага огромен 
потенциал за борба с изменението на 
климата;

заличава се

Or. de

Изменение 66
Sandrine Bélier, Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че съгласно преразгледаната 
ОСП следва да се обърне внимание на 
новите инструменти за „въглеродни 
кредити“, защото селското
стопанство предлага огромен 
потенциал за борба с изменението на 
климата;

7. счита, че поради разликите в 
прецизността на счетоводството и 
големите природни различия селското 
стопанство не следва да се включва в 
съществуващите схеми за търговия с 
въглеродни емисии или в целите по 
Решението за разпределяне на 
усилията, а призовава за отделни 
цели за сектора на земеползването, 
промените в земеползването и 
горското стопанство.

Or. en
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Изменение 67
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че съгласно преразгледаната 
ОСП следва да се обърне внимание на
новите инструменти за „въглеродни 
кредити“, защото селското стопанство 
предлага огромен потенциал за борба с 
изменението на климата;

7. счита, че съгласно преразгледаната 
ОСП следва да се обърне внимание на
вариантите за плащания за 
екосистемни услуги, с особен акцент 
върху намаляването на парниковите 
газове и поглъщането на въглерод,
защото селското стопанство предлага 
огромен потенциал за борба с 
изменението на климата;

Or. en

Изменение 68
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че съгласно преразгледаната 
ОСП следва да се обърне внимание на
новите инструменти за „въглеродни 
кредити“, защото селското стопанство 
предлага огромен потенциал за борба с 
изменението на климата;

7. счита, че съгласно преразгледаната 
ОСП следва да се обърне внимание на
нови и новаторски икономически и 
финансови инструменти, защото 
селското стопанство предлага огромен 
потенциал за борба с изменението на 
климата;

Or. en

Изменение 69
Corinne Lepage

Проектостановище
Параграф 7 
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Проектостановище Изменение

7. счита, че съгласно преразгледаната 
ОСП следва да се обърне внимание на 
новите инструменти за „въглеродни 
кредити“, защото селското стопанство
предлага огромен потенциал за борба с 
изменението на климата;

7. счита, че съгласно преразгледаната 
ОСП следва да се обърне внимание на 
новите инструменти, за да се вземе 
предвид потенциалът на селското 
стопанство за борба с изменението на 
климата, който остава труден за 
измерване и чието включване би могло 
да навреди на целостта на 
системата за обмен на въглеродни 
кредити;

Or. fr

Изменение 70
Riikka Manner, Hannu Takkula

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. изразява дълбоко съжаление, че 
целите на ЕС по отношение на 
биоразнообразието още не са 
постигнати, и очаква ОСП да стане 
катализатор на усилията за постигане 
на тези цели;

8. изразява дълбоко съжаление, че 
целите на ЕС по отношение на 
биоразнообразието още не са 
постигнати, и очаква ОСП да допринася 
за усилията за постигане на тези цели;

Or. en

Изменение 71
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. изразява дълбоко съжаление, че 
целите на ЕС по отношение на 
биоразнообразието още не са 

8. изразява дълбоко съжаление, че 
целите на ЕС по отношение на 
биоразнообразието още не са 
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постигнати, и очаква ОСП да стане 
катализатор на усилията за постигане 
на тези цели;

постигнати, и очаква ОСП да бъде част 
от усилията за постигане на целите от 
Нагоя за биоразнообразието;

Or. en

Изменение 72
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. изразява дълбоко съжаление, че
целите на ЕС по отношение на
биоразнообразието още не са 
постигнати, и очаква ОСП да стане 
катализатор на усилията за 
постигане на тези цели;

8. подчертава, че ЕС трябва да 
продължи да полага значителни 
усилия в сферата на 
биоразнообразието; в тази връзка 
посочва, че един подход на 
сътрудничество за опазване на 
природата е ефективна мярка за
постигане на тази цел;

Or. de

Изменение 73
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. призовава за това, новата ОСП да 
включва нова мярка за възстановяване 
на „благоприятни за опрашителите“ 
местообитания и да възнаграждава 
селскостопанските производители и 
собствениците на земи за 
защитаване и опазване на 
биоразнообразието в селското 
стопанство; отбелязва, че 
показателят за птици на 
обработваеми земи, показателят за 
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пеперуди и показателят за висока 
природна стойност на зона на 
селскостопанска дейност следва да се 
наблюдават на национално и 
регионално равнище; 

Or. en

Изменение 74
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. подчертава значението на 
проучването на всички възможности 
за сътрудничество между 
държавите-членки, включващо всички 
заинтересовани страни, за целите на 
защитата на почвите;

Or. el

Изменение 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. посочва, че Европейският съюз 
следва да помисли сериозно за 
предимствата, които би могло да 
предостави използването на генно 
модифицирани организми за 
подпомагане на осигуряването на 
предлагането на храни, за контрол на 
вредителите в селскостопанския 
сектор и за ограничаване на 
употребата на продуктите за 
растителна защита;
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Or. es

Изменение 76
Åsa Westlund

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. посочва, че използването на 
изкуствени торове има много 
отрицателни последици за околната 
среда, предимно свързани с тяхното 
съдържание на азот, но също и по 
отношение на замърсяването с 
фосфор и кадмий; поради това счита, 
че се изисква минимален данък за 
целия ЕС върху торовете с търговска 
употреба, за да се намали 
еутрофизацията, но че е важно също 
и се намерят екоциклични методи за 
възвръщане на хранителните 
вещества в земята; призовава 
Комисията да разгледа 
възможността за въвеждане на 
минимален данък върху торовете с 
търговска употреба;

Or. sv

Изменение 77
Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. посочва, че мнозинството 
европейци са против използването на 
генно модифицирани организми (ГМО) 
в селското стопанство и храните; 
съответно отправя искане до 
Комисията да проучи възможността 

заличава се
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да се отказва финансиране на 
селскостопански предприятия, които 
участват в дейности, свързани с 
ГМО;

(Вече съществува законодателство 
(Директива 2001/18) по отношение на 
разпространяването на ГМО в 
околната среда. Това законодателство 
взема предвид оценката на риска и 
управлението във връзка с ГМО. 
Установена е също пределна стойност 
при етикетиране, за да се даде на 
потребителите свобода на избора.)

Or. en

Изменение 78
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. посочва, че мнозинството 
европейци са против използването на 
генно модифицирани организми (ГМО) 
в селското стопанство и храните; 
съответно отправя искане до 
Комисията да проучи възможността 
да се отказва финансиране на 
селскостопански предприятия, които 
участват в дейности, свързани с 
ГМО;

заличава се

Or. en

Изменение 79
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 9 
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Проектостановище Изменение

9. посочва, че мнозинството 
европейци са против използването на 
генно модифицирани организми (ГМО) 
в селското стопанство и храните; 
съответно отправя искане до 
Комисията да проучи възможността 
да се отказва финансиране на 
селскостопански предприятия, които 
участват в дейности, свързани с 
ГМО;

заличава се

Or. de

Изменение 80
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. посочва, че мнозинството 
европейци са против използването на 
генно модифицирани организми (ГМО) 
в селското стопанство и храните; 
съответно отправя искане до 
Комисията да проучи възможността 
да се отказва финансиране на 
селскостопански предприятия, които 
участват в дейности, свързани с 
ГМО;

заличава се

Or. en

Изменение 81
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 9 
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Проектостановище Изменение

9. посочва, че мнозинството 
европейци са против използването на 
генно модифицирани организми (ГМО) 
в селското стопанство и храните; 
съответно отправя искане до 
Комисията да проучи възможността 
да се отказва финансиране на 
селскостопански предприятия, които 
участват в дейности, свързани с 
ГМО;

заличава се

Or. fr

Изменение 82
Christa Klaß, Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. посочва, че мнозинството европейци 
са против използването на генно 
модифицирани организми (ГМО) в 
селското стопанство и храните; 
съответно отправя искане до 
Комисията да проучи възможността 
да се отказва финансиране на 
селскостопански предприятия, които 
участват в дейности, свързани с 
ГМО;

9. посочва, че мнозинството европейци 
понастоящем са против използването 
на генно модифицирани организми 
(ГМО) в селското стопанство и храните; 
подчертава, че трябва да бъде 
намерен единен подход на равнище 
ЕС;

Or. de

Изменение 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 9 
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Проектостановище Изменение

9. посочва, че мнозинството 
европейци са против използването на 
генно модифицирани организми (ГМО) 
в селското стопанство и храните; 
съответно отправя искане до 
Комисията да проучи възможността 
да се отказва финансиране на 
селскостопански предприятия, които 
участват в дейности, свързани с ГМО;

9. счита, че всяко решение относно 
това, дали да се разрешават или не
ГМО, и относно достъпа до
финансиране на селскостопански 
предприятия, които участват в 
дейности, свързани с ГМО, следва да се 
взема от научна гледна точка и
съгласно Договорите;

Or. es

Изменение 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 

Проектостановище Изменение

9a. подчертава значението на втория 
стълб с оглед на неговите 
постижения по отношение на 
околната среда, модернизацията и 
структурните подобрения; призовава 
за това, мерките по втория стълб да 
са по-подходящи за целите си, за да 
може да се повиши ефективността 
на мерките, свързани с растежа, 
създаването на работни места и 
климата, както и на мерките в полза 
на селските райони;

Or. en

Изменение 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 9 в (нов) 
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Проектостановище Изменение

9в. посочва, че инвестирането в 
новаторски техники и проектите за 
прилагане на 
научноизследователската и развойна 
дейност в земеделските стопанства 
са съществени за подобряване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта в рамките на ОСП;

Or. en

Изменение 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 9 б (нов) 

Проектостановище Изменение

9б. посочва, че селскостопанският 
сектор е само един от секторите, 
които допринасят за икономическото 
развитие на селските райони; поради 
това призовава за по-широка 
употреба на средствата за селско 
стопанство с цел борба срещу 
бедността в селските райони; 
посочва, че природата може също да 
насърчи икономическото развитие, 
например като привлича туризъм;

Or. en

Изменение 87
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 



AM\861637BG.doc PE460.983v01-00 50/61 AM\

BG

Проектостановище Изменение

9a. призовава за това, новата ОСП да 
насърчава запазването на генното 
разнообразие, да съответства на 
Директива 98/58/ЕО относно 
хуманното отношение към 
животните и да не финансира 
производството на храни от 
клонирани животни, техни 
потомства или поколения;

Or. en

Изменение 88
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 9 б (нов) 

Проектостановище Изменение

9б. призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
новата ОСП зачита правата на 
селскостопанските производители и 
другите задължения съгласно 
Международния договор за 
растителни генетични ресурси за 
прехрана и земеделие; призовава за 
специфични мерки за създаване на 
отрицателни стимули за употребата 
на невъзпроизводими семена и за 
насърчаване на запазването на 
генетичен материал на място и в 
рамките на земеделското 
стопанство, безплатен достъп до 
местните банки за семена и 
използване на местни семена;

Or. en



AM\861637BG.doc PE460.983v01-00 51/61 AM\

BG

Изменение 89
Riikka Manner, Hannu Takkula

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. насърчава провеждането на повече 
финансирани от ЕС проекти, в които 
селскостопански производители и учени 
да могат да работят съвместно за 
откриване на новаторски начини да се 
обработва земята по екологично 
устойчив начин;

10. насърчава провеждането на повече 
финансирани от ЕС проекти, в които 
селскостопански производители и учени 
да могат да работят съвместно за 
откриване на новаторски начини в 
контекста на дейностите по цялата 
хранителна верига, за да се обработва 
земята по екологично устойчив начин;

Or. en

Изменение 90
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. насърчава провеждането на повече 
финансирани от ЕС проекти, в които 
селскостопански производители и учени 
да могат да работят съвместно за 
откриване на новаторски начини да се 
обработва земята по екологично 
устойчив начин;

10. насърчава провеждането на повече 
финансирани от ЕС проекти, в които 
селскостопански производители и учени 
да могат да работят съвместно за 
откриване на новаторски начини да се 
обработва земята по екологично 
устойчив начин и призовава за 
увеличаване на употребата на 
селскостопански технологии, 
включително сателитни, за 
постигане на ползи за околната среда 
и за улесняване на намаляването на 
употребата на пестициди и торове;

Or. en
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Изменение 91
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. насърчава провеждането на повече 
финансирани от ЕС проекти, в които 
селскостопански производители и учени 
да могат да работят съвместно за 
откриване на новаторски начини да се 
обработва земята по екологично 
устойчив начин;

10. насърчава провеждането на повече 
финансирани и координирани от ЕС 
проекти, в които селскостопански 
производители и учени да могат да 
работят съвместно за откриване на 
новаторски начини да се гарантира 
конкурентоспособен и същевременно 
устойчив селскостопански сектор;

Or. de

Изменение 92
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. насърчава провеждането на повече 
финансирани от ЕС проекти, в които 
селскостопански производители и учени 
да могат да работят съвместно за 
откриване на новаторски начини да се 
обработва земята по екологично 
устойчив начин;

10. насърчава провеждането на повече 
финансирани от ЕС проекти, в които 
селскостопански производители и учени 
да могат да работят съвместно за 
възстановяване на традиционните 
селскостопански практики и 
откриване на новаторски начини да се 
обработва земята по екологично 
устойчив начин;

Or. en

Изменение 93
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 10 
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Проектостановище Изменение

10. насърчава провеждането на повече 
финансирани от ЕС проекти, в които 
селскостопански производители и учени 
да могат да работят съвместно за 
откриване на новаторски начини да се 
обработва земята по екологично
устойчив начин;

10. подчертава, че необходимостта 
от новаторство е изключително 
важна и че инвестициите следва да се 
насочват към растежа на 
икономическите и екологичните 
резултати; насърчава провеждането на 
повече финансирани от ЕС проекти, в 
които селскостопански производители и 
учени да могат да работят съвместно за 
откриване на новаторски начини да се 
обработва земята по екологично 
устойчив начин;

Or. en

Изменение 94
Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 

Проектостановище Изменение

10a. счита, че преразгледаната ОСП 
следва да не подкрепя никакви 
продукти, които са неустойчиви по 
отношение на околната среда и/или 
имат отрицателно въздействие върху 
селскостопанските производители в 
бедни развиващи се страни; 

Or. en

Изменение 95
Sandrine Bélier, Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

10a. счита, че настоящият режим 
следва да се замести от проста и 
конкретна схема за подкрепа на 
малките стопанства, за да се увеличи 
тяхната конкурентоспособност и да 
се признае техният принос към 
жизнеспособността на селските 
райони и към опазването на околната 
среда;

Or. en

Изменение 96
Sandrine Bélier, Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10 б (нов) 

Проектостановище Изменение

10б. счита, че настоящите 
високоинтензивни методи на 
животновъдно производство често 
имат отрицателно въздействие върху 
здравето на животните и хуманното 
отношение към тях, което може да 
влияе отрицателно и на 
общественото здраве и 
безопасността на храните;
съответно призовава за това, ОСП да 
насърчава методи на 
животновъдство, които зачитат 
околната среда, здравето на 
животните и хуманното отношение 
към тях;

Or. en
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Изменение 97
Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10 в (нов) 

Проектостановище Изменение

10в. заявява, че въвеждането на 
кръстосано спазване в ОСП в 
предишните реформи е полезен 
инструмент за постигане на 
устойчивост и че плащанията по 
ОСП не могат да бъдат оправдани без 
такова кръстосано спазване поради 
исканията на обществото по 
отношение на здравословните храни, 
селско стопанство и околна среда; 
призовава обаче Комисията да 
гарантира екологичната 
ефективност на кръстосаното 
спазване, така че то да стане базово 
изискване за устойчивост;

Or. en

Изменение 98
Karin Kadenbach, Satu Hassi, Sandrine Bélier

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 

Проектостановище Изменение

10a. иска да подчертае специалната 
роля на биологичното земеделие, 
което според проучванията допринася 
значително за защитата на климата 
в сравнение с традиционните 
земеделски методи, и призовава за 
това, биологичното земеделие да 
заема централно място в ОСП през 
2020 г.; 

Or. de
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Изменение 99
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 10 б (нов) 

Проектостановище Изменение

10б. настоятелно призовава 
Комисията допълнително да укрепи 
настоящата система за 
консултации, за да помага на 
селскостопанските производители 
при изпълнението на мерките за 
екологизиране и при обучението по 
агроекологични практики;

Or. en

Изменение 100
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 

Проектостановище Изменение

10a. подчертава необходимостта да 
се включат в ОСП съображения за 
ефективна употреба на ресурсите 
чрез подкрепа за преработването на 
органичните селскостопански 
отпадъци за наторяване на почвите, 
както и за предотвратяване на 
разпръскването на пластмасови 
селскостопански отпадъци;

Or. en

Изменение 101
Satu Hassi от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 10 г (нов) 

Проектостановище Изменение

10г. изразява загриженост относно 
екологичното положение на 
европейските водни басейни, в които 
се вливат води от селскостопански 
райони, където е очевидно, че не са 
изпълнени основните критерии за 
устойчивост — като например 
случая с Балтийско море, което е едно 
от най-замърсените морета в света; 
отбелязва, че селското стопанство е 
най-големият източник на 
хранителни вещества, които 
причиняват еутрофизация в 
Балтийско море;

Or. en

Изменение 102
Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10 д (нов) 

Проектостановище Изменение

10д. изразява убеждение, че 
реформата на ОСП трябва да 
гарантира по-ефективна регулация на 
хранителните вещества, попадащи 
във водните басейни, и да позволи 
възстановяването на морските и 
крайбрежните екосистеми;  поради 
това счита, че намаляването на 
замърсяването на водите от 
селскостопански източници следва да 
се добави като една от ключовите 
цели на ОСП, като по този начин се 
поддържа здравето на реките, 
езерата, моретата и подземните води 
в цяла Европа;
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Or. en

Изменение 103
Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10 e (нов) 

Проектостановище Изменение

10е. счита, че ОСП следва да бъде 
подложена на обща оценка от гледна 
точка на околната среда, чрез която 
биха могли да се определят 
ключовите въпроси, по които е 
необходима промяна с цел опазване на 
водните басейни, включително 
ролята на излишния фосфор за 
задействане на еутрофизацията и 
повишената уязвимост към 
еутрофизация във водните 
екосистеми като Балтийско море;

Or. en

Изменение 104
Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10 ж (нов) 

Проектостановище Изменение

10ж. препоръчва ефективно 
изпълнение на „плановете за 
действие“ на Рамковата директива за 
водите, за да бъдат постигнати 
местни, териториални и регионални 
подходи към ефективното управление 
на водите и защитата на речните 
басейни; счита за полезно да се 
включи Рамковата директива за 
водите в обхвата на кръстосаното 
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спазване и отбелязва, че това 
отговаря на териториалния подход 
към развитието на селските райони, 
препоръчан в съобщението на 
Комисията;

Or. en

Изменение 105
Satu Hassi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10 з (нов) 

Проектостановище Изменение

10з. отбелязва, че Комисията следва 
да разгледа възможността да 
подпомага интегрирането на най-
добри практики за предотвратяване 
на селскостопанско замърсяване 
(например препоръките на 
Хелзинкската комисия — HELCOM);

Or. en

Изменение 106
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 

Проектостановище Изменение

10а. подчертава значението на 
политиките, предназначени да 
насърчават трансгранично 
сътрудничество между държави-
членки и трети държави с оглед на 
възприемане на практики за опазване 
на околната среда и гарантиране на 
устойчивостта на природните 
ресурси в случаи, когато 
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селскостопанските дейности, и по-
специално използването на водите, 
има трансгранични последствия;

Or. el

Изменение 107
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 

Проектостановище Изменение

10a. счита, че е възможно да се 
облекчи въздействието на селското 
стопанство върху климата чрез 
подобряване на образованието и 
обучението за земеделските стопани 
относно това, как по-добре да 
използват разработените при 
научноизследователската и развойна 
дейност иновации; настоятелно 
призовава за това, селскостопанските 
производители да бъдат изцяло 
подготвени да посрещнат 
енергийните предизвикателства чрез 
разработването на „зелени“ 
енергийни източници като биомаса, 
биологични отпадъци, биогаз, 
биогорива и дребномащабно 
производство на вятърна, слънчева и 
водноелектрическа енергия, като по 
този начин създават нови работни 
места;

Or. ro

Изменение 108
Jo Leinen

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

10a. подчертава значението на 
контролните механизми, за да се 
гарантира, че продуктите са 
безопасни за здравето — механизми, 
които да дават възможност за 
проследяване и за проверка на 
безопасността и дават възможност 
чрез проверка да се установи, че не се 
използват забранени в ЕС продукти, 
като едни и същи изисквания се 
прилагат както за продуктите от 
Общността, така и за продуктите, 
внасяни от трети държави; 

Or. de

Изменение 109
Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 10 в (нов) 

Проектостановище Изменение

10в. подчертава значението на 
програмите за предоставяне на 
обучение за селскостопанските 
производители относно това, как да 
използват по-устойчиви в екологично 
отношение селскостопански методи, 
и насърчава Комисията да гарантира, 
че подобни програми се финансират 
от втория стълб на новата ОСП;

Or. en


