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Изменение 1
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф -1 (нов) 

Проектостановище Изменение

-1. като има предвид глобалното 
нарастване на търсенето на 
хранителни продукти и настоящия 
ценови натиск отбелязва, че 
селскостопанският сектор в ЕС 
гарантира продоволственото 
осигуряване в ЕС;

Or. en

Изменение 2
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-
силно и по-конкурентоспособно селско 
стопанство, с цел да се осигури 
качеството и безопасността на храните 
за европейските потребители и да се 
посрещнат бъдещите 
предизвикателства, свързани със 
създаването на нови работни места и на 
икономически растеж и опазването на 
околната среда;

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-
силно и по-конкурентоспособно селско 
стопанство, с цел да се осигурят 
достъпни основни хранителни 
продукти за всички европейски 
граждани и да се гарантират 
качеството и безопасността на храните 
за европейските потребители и да се 
посрещнат бъдещите 
предизвикателства, свързани със 
създаването на нови работни места и на 
икономически растеж и опазването на 
околната среда;

Or. ro
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Изменение 3
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-
силно и по-конкурентоспособно селско 
стопанство, с цел да се осигури 
качеството и безопасността на храните 
за европейските потребители и да се 
посрещнат бъдещите 
предизвикателства, свързани със 
създаването на нови работни места и на 
икономически растеж и опазването на 
околната среда;

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-
силно и по-конкурентоспособно селско 
стопанство, с цел да се осигури 
качеството и безопасността на храните 
за европейските потребители и да се 
посрещнат бъдещите 
предизвикателства, свързани със 
създаването на нови работни места и на 
икономически растеж и опазването на 
околната среда и да се допринесе за 
посрещането на нарастващата по 
цял свят нужда от хранителни 
продукти;

Or. lt

Изменение 4
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-
силно и по-конкурентоспособно селско 
стопанство, с цел да се осигури 
качеството и безопасността на 
храните за европейските потребители и 
да се посрещнат бъдещите 
предизвикателства, свързани със 
създаването на нови работни места и на 
икономически растеж и опазването на 
околната среда;

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-
силно, по-зелено и по-
конкурентоспособно селско стопанство, 
с цел да се осигури дългосрочното 
доставяне на безопасни и 
висококачествени храни за 
европейските потребители и да се 
посрещнат бъдещите 
предизвикателства, свързани със 
създаването на нови работни места и на 
икономически растеж и опазването на 
околната среда;

Or. en
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Изменение 5
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-
силно и по-конкурентоспособно селско 
стопанство, с цел да се осигури 
качеството и безопасността на храните 
за европейските потребители и да се 
посрещнат бъдещите 
предизвикателства, свързани със 
създаването на нови работни места и на 
икономически растеж и опазването на 
околната среда;

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-
силно и по-конкурентоспособно селско 
стопанство, с цел да се осигури 
качеството и безопасността на храните 
за европейските потребители и да се 
посрещнат бъдещите 
предизвикателства, свързани със 
създаването на нови работни места и на 
икономически растеж и опазването на 
околната среда и климата;

Or. en

Изменение 6
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-
силно и по-конкурентоспособно селско 
стопанство, с цел да се осигури 
качеството и безопасността на храните 
за европейските потребители и да се 
посрещнат бъдещите 
предизвикателства, свързани със 
създаването на нови работни места и на 
икономически растеж и опазването на 
околната среда;

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-
силно и по-конкурентоспособно селско 
стопанство, с цел да се осигурят
доставката, качеството и 
безопасността на храните за 
европейските потребители и да се 
посрещнат бъдещите 
предизвикателства, свързани със 
създаването на нови работни места и на 
икономически растеж и опазването на 
околната среда;

Or. en



PE460.883v01-00 6/39 AM\860834BG.doc

BG

Изменение 7
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че това е първата 
реформа на ОСП в ЕС с 27 държави-
членки и че тя е важна, за да се 
гарантира продоволствената 
сигурност на европейско и световно 
равнище, да се насърчи 
продължаването на всички видове 
селско стопанство и равнища на 
развитие, като се прави възможно 
тяхното осъществяване в различни 
европейски държави и територии, 
избягвайки всякакви опити за ново 
национализиране на елементи от 
общата политика; подчертава, че 
новата ОСП трябва да гарантира 
разумно разпределение сред 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 8
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. счита, че запазването на 
качеството на храната и нейната 
безопасност изискват селското 
стопанство и производството на 
храна повече да не са зависими от 
пазара и конкуренцията; вярва, че 
това предполага също 
съществуването на регулиране на 
пазара и на механизми за намеса, без 
които нестабилността на цените ще 
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стане по-голяма и ще се развият 
процеси на съсредоточаване, които 
ще могат да издържат само малък 
брой предприятия;

Or. pt

Изменение 9
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава важността на 
допълнителното финансово 
подпомагане, което ще се предоставя 
на области със специфични природни 
ограничения и неизгодно географско 
разположение като например острови 
и планински региони; тези области са 
изправени през специфични условия на 
производство поради постоянни 
неизгодни фактори (наклон на 
склоновете, различна надморска 
височина, климат, изолираност) и 
специфичното им социално и 
икономическо положение; 

Or. en

Изменение 10
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че съгласно оценките 
на ФАО към 2050 г. се очаква 70% 
увеличение на търсенето на храни и 
призовава съответно Комисията и 
държавите-членки да гарантират 
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дългосрочната сигурност на 
продоволственото осигуряване за 
всички европейски граждани и да 
допринесат по съществен начин за 
посрещането на нарастващата 
нужда от хранителни продукти по 
света; 

Or. ro

Изменение 11
Lena Ek, Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. призовава за ОСП, която следва и 
подпомага целите на останалите 
политики на ЕС, по-специално в 
областта на горските стопанства и 
земеделието, но и на възобновяемите 
енергии, биологичното многообразие, 
промишлените изследвания и 
стратегията „ЕС 2020”;

Or. en

Изменение 12
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава нуждата от 
установяване на подходящо равнище 
на финансиране, съответстващо на 
новите цели на ОП, или поне от 
запазването на настоящите 
бюджетни кредити за следващия 
програмен период;



AM\860834BG.doc 9/39 PE460.883v01-00

BG

Or. it

Изменение 13
Arturs Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската хранително-вкусова 
промишленост и функционирането на 
вътрешния пазар значително ще се 
подобрят от еднаквите плащания за 
земеделските стопани от различните 
държави-членки;

Or. lv

Изменение 14
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. счита, че гарантирането на 
продоволственото осигуряване, на 
опазването на екосистемите и на 
засилването на икономическата и 
социалната структура в първичния 
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



PE460.883v01-00 10/39 AM\860834BG.doc

BG

Изменение 15
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. препоръчва приемането на по-
справедливи и уравновесени критерии 
относно мерките за подпомагане на 
доходите на земеделските стопани, 
като се вземат предвид същинските 
приходи спрямо издръжката на 
живота в различните държави-
членки на ЕС и различното брутно 
производство;

Or. it

Изменение 16
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. счита, че териториалното и 
социалното сближаване в селските 
райони на ЕС ще бъдат засилени чрез 
справедливото и балансирано 
подпомагане от ОСП за държавите-
членки и земеделските стопани и 
намаляването на различията между 
държавите-членки;

Or. ro

Изменение 17
Lena Ek, Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 
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Проектостановище Изменение

1б. призовава ОСП да включва цели за 
използването на устойчивата 
енергия; вярва, че селскостопанския 
сектор би могъл да използва 40% 
възобновяеми горива до 2020 г. и да 
спре използването на изкопаеми 
горива до 2030 г.;

Or. en

Изменение 18
Lena Ek, Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1в. подчертава, че в ЕС има 14,5 млн. 
селски стопанства, чието общо 
производство възлиза на 355 млрд. 
евро, че 13,6 млн. души са пряко наети 
в земеделието, горските стопанства 
и риболова, че други 5 млн. души 
работят в хранителната 
промишленост и че всети заедно те 
съставляват 8,6% от цялата трудова 
заетост в ЕС, като същевременно 
тези сектори са източник на 4% от 
БНП на Европейския съюз;

Or. sv

Изменение 19
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 



PE460.883v01-00 12/39 AM\860834BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

1в. подчертава, че като дял от 
политиката на развитие на селските 
райони следва да се приемат 
допълнителни мерки за насърчаване 
на установяването на млади 
земеделски стопани, като особено
внимание се обърне на 
необлагодетелстваните области; 
следва да се вземат допълнителни 
мерки и в рамките на втория стълб, 
така че да се подпомогнат 
предприятията, избрали по-
устойчиви методи и се придържат 
към екологичното селско стопанство;

Or. it

Изменение 20
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1в. изразява дълбоката си 
загриженост относно 
нестабилността на цените на 
хранителните продукти; вярва, че 
инструментите, които правят 
възможна спекулацията с 
хранителни продукти, следва да 
бъдат забранени;

Or. pt

Изменение 21
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 1 г (нов) 
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Проектостановище Изменение

1г. подчертава, че в бъдещата ОСП 
следва да се предвижда по-голяма 
гъвкавост, гарантираща бърз и 
автоматичен отговор на 
колебанията на пазара чрез 
определяне на анти-циклични мерки в 
рамките на първия стълб;

Or. it

Изменение 22
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 1 д (нов) 

Проектостановище Изменение

1e. подчертава нуждата от стимули 
за задържането на селското 
население в планинските региони, 
така че да се предотврати 
хидроложко-геологична 
нестабилност;

Or. it

Изменение 23
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита ролята на селското 
стопанство по отношение на 
предоставянето на съобразени с 
околната среда обществени блага; 
освен това счита, че селското 
стопанство има значителен неразгърнат 
потенциал като доставчик на „зелена“ 

2. счита, че селското стопанство има 
значителен неразгърнат потенциал като 
производител на енергия от 
възобновяеми източници (агрогорива);
подчертава, че стимулите за 
устойчивото култивиране на 
енергийни култури следва по никакъв 
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енергия; счита, че реформата на общата 
селскостопанска политика следва да 
бъде насочена към разгръщане на 
пълния потенциал на селското
стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на „зелена“
енергия;

начин да не излагат на опасност 
производството на храни или да не 
влияят отрицателно на 
земеползването; счита, че реформата 
на общата селскостопанска политика 
следва да бъде насочена към разгръщане 
на пълния потенциал на селското 
стопанство като производител на
енергия  от възобновяеми източници 
(агрогорива);

Or. ro

Изменение 24
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита ролята на селското стопанство 
по отношение на предоставянето на 
съобразени с околната среда 
обществени блага; освен това счита, че 
селското стопанство има значителен
неразгърнат потенциал като доставчик 
на „зелена“ енергия; счита, че 
реформата на общата селскостопанска 
политика следва да бъде насочена към 
разгръщане на пълния потенциал на 
селското стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на „зелена“ енергия;

2. отчита ролята на селското стопанство 
по отношение на предоставянето на 
съобразени с околната среда 
обществени блага; освен това счита, че 
селското стопанство има значителен 
неразгърнат потенциал като доставчик 
на „зелена“ енергия; счита, че 
реформата на общата селскостопанска 
политика следва да бъде насочена към 
разгръщане на пълния потенциал на 
селското стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на „зелена“ енергия, 
насърчавайки развитието на „зелена” 
енергия и агрогорива от второ 
поколение, които не се отразяват на 
производството на хранителни 
продукти;

Or. fr
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Изменение 25
Anni Podimata, Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита ролята на селското стопанство 
по отношение на предоставянето на 
съобразени с околната среда
обществени блага; освен това счита, че 
селското стопанство има значителен
неразгърнат потенциал като доставчик 
на „зелена“ енергия; счита, че 
реформата на общата селскостопанска 
политика следва да бъде насочена към 
разгръщане на пълния потенциал на 
селското стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на „зелена“ енергия;

2. отчита ролята на селското стопанство 
по отношение на предоставянето на 
обществени блага; освен това счита, че 
селското стопанство има значителен 
неразгърнат потенциал в секторите на 
енергоспестяването и енергийната 
ефективност; счита, че реформата на 
общата селскостопанска политика 
следва да бъде насочена към разгръщане 
на пълния потенциал на селското 
стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на „зелена“ енергия;

Or. en

Изменение 26
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита ролята на селското стопанство 
по отношение на предоставянето на
съобразени с околната среда 
обществени блага; освен това счита, че 
селското стопанство има значителен 
неразгърнат потенциал като доставчик 
на „зелена“ енергия; счита, че 
реформата на общата селскостопанска 
политика следва да бъде насочена към 
разгръщане на пълния потенциал на 
селското стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на „зелена“ енергия;

2. отчита ролята на селското стопанство 
по отношение на предоставянето на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и подпомагането на 
селскостопанските общности; освен 
това счита, че селското стопанство има 
значителен неразгърнат потенциал като 
доставчик на „зелена“ енергия; счита, че 
реформата на общата селскостопанска 
политика следва да бъде насочена към 
разгръщане на пълния потенциал на 
селското стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на „зелена“ енергия;
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Or. lt

Изменение 27
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита ролята на селското стопанство 
по отношение на предоставянето на 
съобразени с околната среда 
обществени блага; освен това счита, че 
селското стопанство има значителен 
неразгърнат потенциал като доставчик 
на „зелена“ енергия; счита, че 
реформата на общата селскостопанска 
политика следва да бъде насочена към 
разгръщане на пълния потенциал на 
селското стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на „зелена“
енергия;

2. отчита ролята на селското стопанство 
по отношение на предоставянето на 
съобразени с околната среда 
обществени блага; освен това счита, че 
селското стопанство има значителен 
неразгърнат потенциал като доставчик 
на възобновяема енергия; счита, че 
реформата на общата селскостопанска 
политика следва да бъде насочена към 
разгръщане на пълния потенциал на 
селското стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на възобновяема
енергия;

Or. da

Изменение 28
Hannu Takkula, Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита ролята на селското стопанство 
по отношение на предоставянето на 
съобразени с околната среда 
обществени блага; освен това счита, че 
селското стопанство има значителен 
неразгърнат потенциал като доставчик 
на „зелена“ енергия; счита, че 
реформата на общата селскостопанска 
политика следва да бъде насочена към 
разгръщане на пълния потенциал на 

2. отчита ролята на селското стопанство 
по отношение на предоставянето на 
съобразени с околната среда 
обществени блага; освен това счита, че 
селското стопанство има значителен 
неразгърнат потенциал като доставчик 
на „зелена“ енергия; отчита 
следователно, че реформата на общата 
селскостопанска политика следва също 
да бъде насочена към разгръщане на 
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селското стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на „зелена“ енергия;

пълния потенциал на селското 
стопанство като доставчик на 
съобразени с околната среда 
обществени блага и на „зелена“ енергия;

Or. fi

Изменение 29
Jens Rohde, Lena Ek

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва в тази връзка, че 
технологиите от ново поколение вече 
са готови и следователно призовава 
Комисията да разработи 
междусекторна политика за 
биомасата за технологиите от ново 
поколение като част от реформата 
на ОСП, така че да се позволи 
развитието на устойчив пазар за 
биомаса от селското и горското  
стопанство посредством насърчаване 
на събирането на налични остатъци 
от производството на биоенергия, 
като същевременно се предотвратява 
увеличението на емисиите и загубата 
на биологично многообразие;

Or. en

Изменение 30
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. призовава за предприемането на 
действия за насърчаване на 
ефективното използване на 
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специфичните за определени региони 
традиционни селскостопански видове, 
като се води борба с водената от 
съображения за износ 
стандартизация на 
селскостопанското производство и 
моделите на интензивно селско 
стопанство, произтичащи от 
настоящите селскостопански и 
търговски политики, за които ОСП е 
пример, както и за насърчаването на 
устойчивите малки и средни 
производства, свързани с местните и 
регионалните пазари и потребление;  

Or. pt

Изменение 31
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. като има предвид енергийните 
потребности на селскостопанския 
сектор, посочва нуждата от 
създаване на механизми за 
стимулиране на нарастването на 
енергийната ефективност в рамките 
на втория стълб на ОСП, като се 
подпомагат инвестициите, 
съсредоточени върху постигането на 
цели като термичното 
модернизиране на сградите, 
подмяната на старото оборудване с 
ново, което има нужда от по-малко 
енергия, събиране на топлина или 
използване на слънчева енергия;

Or. en
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Изменение 32
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. подчертава важността на 
предложения набор от инструменти 
за управление на риска, който би 
допринесъл за борбата с 
несигурността при доходите и на 
нестабилния пазар, за да се 
предоставят на земеделските 
стопани стабилни и достатъчни 
доходи, да се подпомогне запазването 
и създаването на нови устойчиви 
работни места и да се предостави 
мрежа за сигурност на земеделските 
стопани;

Or. en

Изменение 33
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. счита, че в рамките на първия 
стълб трябва да се създаде система за 
премии за селските стопанства и 
селскостопанските промишлени 
предприятия, които заделят или 
използват биопродукти или отпадъци 
от селскостопанската преработка за 
производството на алтернативна 
енергия, например биогаз;

Or. it
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Изменение 34
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че реформата на ОСП 
трябва да вземе предвид други 
бюджетни приоритети като 
научните изследвания, енергетиката 
и иновациите, така че 
осъществяването на стратегията 
„ЕС 2020” да заеме централно място 
в политиките на ЕС;

Or. en

Изменение 35
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. признава, че твърдата подкрепа за 
селскостопанските дейности в 
планинските и отдалечените региони 
предоставя основа за икономическото 
развитие на тези региони;

Or. it

Изменение 36
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. вярва, че ОСП трябва в много по-
голяма степен да бъде политика, 



AM\860834BG.doc 21/39 PE460.883v01-00

BG

която подпомага научните 
изследвания, иновациите, „зелената” 
енергия и екологичните обществени 
блага, а не толкова да разчита на 
предоставянето на подпомагане на 
доходите; подчертава, че реформата 
на ОСП трябва да има правилни 
приоритети, така че растежът, 
трудовата заетост, 
конкурентоспособността и 
устойчивостта да бъдат засилени;

Or. en

Изменение 37
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че селското 
стопанство играе важна роля като 
източник на суровини, различни от 
минералните, които са необходими за 
функционирането на много 
промишлености;

Or. en

Изменение 38
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. счита, че в рамките на втория стълб е 
необходимо да се инвестира в иновации 
и разработване на нови решения и 
производствени методи, с цел
земеделските стопани да бъдат 
стимулирани да участват в 

3. счита, че освен в екологосъобразния 
компонент в рамките на втория стълб е 
необходимо да се инвестира в научни 
изследвания, иновации и разработване 
на нови решения и производствени 
методи, тъй като това са усилия, 
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производството на енергия; които не са по възможностите на 
отделните земеделски стопани; 
научноизследователската дейност и 
иновацията на нови техники и 
методи като разработването на 
интелигентни и високопродуктивни 
култури, устойчивите методи на
плевене и ефикасното разделение на 
оборския тор ще позволят на 
земеделските стопани да участват в 
производството на „зелена”енергия и в 
по-устойчиви производствени методи 
на етапа след пускането на пазара;

Or. en

Изменение 39
Hannu Takkula, Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. счита, че в рамките на втория стълб е 
необходимо да се инвестира в иновации 
и разработване на нови решения и 
производствени методи, с цел 
земеделските стопани да бъдат 
стимулирани да участват в 
производството на енергия;

3. счита, че в рамките на втория стълб е 
необходимо да се инвестира в иновации, 
стимули и разработване на нови 
решения и производствени методи

Or. fi

Изменение 40
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. счита, че в рамките на втория стълб е 
необходимо да се инвестира в иновации 
и разработване на нови решения и 

3. счита, че в рамките на втория стълб е 
необходимо да се инвестира в иновации 
и разработване на нови решения и 
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производствени методи, с цел 
земеделските стопани да бъдат 
стимулирани да участват в 
производството на енергия;

производствени методи, с цел 
земеделските стопани да бъдат 
стимулирани да участват в по-
ефективно производството на енергия;

Or. en

Изменение 41
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. изказва се в полза на насочването 
на втория стълб към 
конкурентоспособността и 
иновациите; обявява се, като 
допълнение на системата за съвети в 
селското стопанство (FAS), за 
новаторска мярка, чиято цел ще бъде 
да се подпомогнат корекциите по 
отношение на земеделските 
стопанства, така че европейското 
селско стопанство да бъде в 
състояние да отговори на основните 
предизвикателства на утрешния ден: 
конкурентоспособност, 
приспособяване към пазарите, 
създаване на добавена стойност, 
опазване на природните ресурси, 
приспособяване към изменението на 
климата и т.н.;

Or. fr

Изменение 42
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 



PE460.883v01-00 24/39 AM\860834BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

3a. изисква от Комисията да създаде 
нови инструменти за финансиране в 
рамките на структурните фондове и 
Фонда за развитие на селските 
райони, които да стимулират 
земеделските стопани да 
произвеждат енергия (примерно 
биогаз и електричество), като по 
този начин се създава допълнителен 
доход, намалява се постепенно 
зависимостта на земеделските 
стопани от субсидиите, създават се 
работни места и се допринася за 
целите в областта на климата;

Or. en

Изменение 43
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че обозначаването на 
областите, където се произвежда 
селска, качествена и екологична 
храна, би могло да улесни пътя към 
модерно и екологично европейско 
селско стопанство;

Or. it

Изменение 44
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

3a. посочва потенциала на селското 
стопанство за намаляване на 
емисиите на СО2 чрез 
произвеждането на възобновяема 
енергия и чрез поглъщането на СО2 
посредством култивираните 
култури/растения или направо през 
почвата;

Or. en

Изменение 45
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че рационалните 
европейски политики като например 
по-евтин дизел за селскостопанска 
употреба, освобождаване от акциз за 
електроенергия и горива, произведени 
за земеделски цели, особено за 
захранвани с електричество помпи за 
напояване, биха могли да 
подпомогнат европейските 
земеделски стопани да увеличат 
своето производство и да снабдяват 
както вътрешния, така и външния 
пазар със селскостопански продукти;

Or. ro

Изменение 46
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 
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Проектостановище Изменение

4. предлага земеделските стопани да 
получат право на т.нар. 
екологосъобразен компонент, ако 
предоставят три съобразени с 
околната среда обществени блага от 
списъка с 10 съобразени с околната 
среда обществени блага, които са 
актуални за всички държави-членки;

заличава се

Or. ro

Изменение 47
Anni Podimata, Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. предлага земеделските стопани да 
получат право на т.нар. 
екологосъобразен компонент, ако 
предоставят три съобразени с 
околната среда обществени блага от 
списъка с 10 съобразени с околната 
среда обществени блага, които са 
актуални за всички държави-членки;

заличава се

Or. en

Изменение 48
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. предлага земеделските стопани да 
получат право на т.нар. 
екологосъобразен компонент, ако 
предоставят три съобразени с околната 

4. предлага земеделските стопани да 
получат право на т.нар. 
екологосъобразен компонент, ако 
предоставят три съобразени с околната 
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среда обществени блага от списъка с 10 
съобразени с околната среда 
обществени блага, които са актуални за 
всички държави-членки;

среда обществени блага от списъка с 10 
съобразени с околната среда 
обществени блага, които са актуални за 
всички държави-членки, като 
например затревяване, редуване на 
културите и създаване на зони, в 
които пръскането е забранено;
подчертава необходимостта 
екологосъобразният компонент да 
предоставя гъвкавост и избор на 
земеделските стопани, за да се 
гарантира неговото предназначение 
като стопанска възможност и 
инструмент за насърчаване;

Or. en

Изменение 49
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. предлага земеделските стопани да 
получат право на т.нар. 
екологосъобразен компонент, ако 
предоставят три съобразени с 
околната среда обществени блага от 
списъка с 10 съобразени с околната 
среда обществени блага, които са 
актуални за всички държави-членки;

4. предлага земеделските стопани да 
получат право на допълнително 
подпомагане, ако предоставят 
обществени блага, за които не се 
възнаграждават от пазара и които 
съставляват добавена стойност за 
ЕС и са актуални за отделните
държави-членки;

Or. en

Изменение 50
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. предлага земеделските стопани да 4. предлага земеделските стопани да 
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получат право на т.нар.
екологосъобразен компонент, ако 
предоставят три съобразени с 
околната среда обществени блага от 
списъка с 10 съобразени с околната 
среда обществени блага, които са 
актуални за всички държави-членки;

получат право на преки плащания, 
единствено ако се ангажират със 
спазването на пакет от добри 
икономически практики и 
предоставят съобразени с околната 
среда обществени блага, които са 
актуални за всички държави-членки;

Or. en

Изменение 51
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. предлага земеделските стопани да 
получат право на т.нар. 
екологосъобразен компонент, ако 
предоставят три съобразени с околната 
среда обществени блага от списъка с 10
съобразени с околната среда 
обществени блага, които са актуални за 
всички държави-членки;

4. предлага земеделските стопани да 
получат право на т.нар. 
екологосъобразен компонент, ако 
предоставят съобразени с околната 
среда обществени блага от списъка със 
съобразени с околната среда 
обществени блага, които са актуални за 
всички държави-членки;

Or. en

Изменение 52
Anni Podimata, Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че държавите-членки 
следва да бъдат задължени за прилагат 
екологосъобразния компонент, но че 
земеделските стопани следва да имат 
възможност за избор; отбелязва, че в 
качеството си на част от първия стълб, 
а оттам – и като част от преките 
плащания, екологосъобразният 

5. подчертава, че държавите-членки 
следва да бъдат задължени за прилагат 
екологосъобразния компонент; 
отбелязва, че като част от първия 
стълб, а оттам – и като част от преките 
плащания, екологосъобразният 
компонент е най-добрият начин да се 
комбинират съобразените в по-голяма 
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компонент ще бъде свързан с 
инициативите в областта на 
околната среда и ще предостави на 
земеделските стопани действителен 
икономически стимул за използване на 
съобразени в по-голяма степен с 
околната среда производствени методи;

степен с околната среда производствени 
методи със съответните компенсации 
за покриване на по-високите 
производствени разходи на 
производителите;

Or. en

Изменение 53
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че държавите-членки
следва да бъдат задължени за 
прилагат екологосъобразния 
компонент, но че земеделските 
стопани следва да имат възможност 
за избор; отбелязва, че в качеството си 
на част от първия стълб, а оттам – и като 
част от преките плащания, 
екологосъобразният компонент ще бъде 
свързан с инициативите в областта на 
околната среда и ще предостави на 
земеделските стопани действителен 
икономически стимул за използване на 
съобразени в по-голяма степен с 
околната среда производствени методи;

5. подчертава, че екологосъобразният 
компонент следва да бъде 
задължителен за прилагане; отбелязва, 
че в качеството си на част от първия 
стълб, а оттам – и като част от преките 
плащания, екологосъобразният 
компонент ще бъде свързан с 
инициативите в областта на околната 
среда и ще предостави на земеделските 
стопани действителен икономически 
стимул за използване на съобразени в 
по-голяма степен с околната среда 
производствени методи;

Or. en

Изменение 54
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че държавите-членки 5. подчертава, че държавите-членки 
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следва да бъдат задължени за прилагат 
екологосъобразния компонент, но че 
земеделските стопани следва да имат 
възможност за избор; отбелязва, че в 
качеството си на част от първия стълб, а 
оттам – и като част от преките 
плащания, екологосъобразният 
компонент ще бъде свързан с 
инициативите в областта на околната 
среда и ще предостави на земеделските 
стопани действителен икономически 
стимул за използване на съобразени в 
по-голяма степен с околната среда 
производствени методи;

следва да бъдат задължени за прилагат 
екологосъобразния компонент; 
отбелязва, че в качеството си на част от 
първия стълб, а оттам – и като част от 
преките плащания, екологосъобразният 
компонент ще бъде свързан с 
инициативите в областта на околната 
среда и ще предостави на земеделските 
стопани действителен икономически 
стимул за използване на съобразени в 
по-голяма степен с околната среда 
производствени методи;

Or. en

Изменение 55
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. счита, че подпомагането на 
земеделието и селските общности е 
важно средство за предоставяне на 
европейските граждани на 
разнообразни и висококачествени 
хранителни продукти и сигурна 
заетост на местно равнище; 
призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават земеделските 
стопани да сътрудничат с оглед 
повишаване на производителността, 
конкурентоспособността и 
устойчивото управление на 
природните ресурси; 

Or. ro
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Изменение 56
Lena Ek, Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. призовава за въвеждане на второ 
ниво директни плащания, състоящи 
се от 25—30 % 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

Изменение 57
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че 
екологосъобразният компонент 
следва да се включи както в първия, 
така и във втория стълб, тъй като 
техните приноси за постигането на 
по екологични начини на 
производство са с различен обхват и 
цели; поради тази причина 
използването на екологосъобразните 
компоненти в първия и втория стълб 
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е с  допълващ се характер;

Or. en

Изменение 58
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че следва да се 
насърчава развитието на малки 
стопански субекти, за да се засили 
тяхната конкурентоспособност и 
приносът им към икономическото и 
социалното възстановяване на 
селските региони;

Or. lt

Изменение 59
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. освен това подчертава, че 
екологосъобразният компонент не 
трябва да води до увеличаване на 
бюрократичните формалности за 
европейските земеделски стопани; 
необходима е опростена и логична 
система и поради това мониторингът 
на изпълнението на 
екологосъобразния компонент следва 
да се включи в съществуващите 
механизми за мониторинг;

6. подчертава, че реформата на ОСП 
не трябва да води до увеличаване на 
бюрократичните формалности за 
европейските земеделски стопани; за 
бъдещата ОСП е необходима 
опростена и логична система и 
опростяването следва да се разгледа 
от Комисията в самото начало 
когато последната представя 
законодателни предложения;

Or. en
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Изменение 60
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. освен това подчертава, че 
екологосъобразният компонент не 
трябва да води до увеличаване на 
бюрократичните формалности за 
европейските земеделски стопани; 
необходима е опростена и логична 
система и поради това мониторингът на 
изпълнението на екологосъобразния 
компонент следва да се включи в 
съществуващите механизми за 
мониторинг;

6. освен това подчертава, че 
екологосъобразният компонент не 
трябва да води до увеличаване на 
бюрократичните формалности за 
европейските земеделски стопани; 
необходима е опростена и логична 
система и поради това мониторингът на 
изпълнението на екологосъобразния 
компонент следва да се включи в 
съществуващите механизми за 
мониторинг на кръстосаното 
спазване;

Or. en

Изменение 61
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че екологосъобразният 
компонент трябва да отразява 
различните изходни позиции на 
държавите-членки, за да се гарантира, 
че всички земеделски стопани ще се 
ползват с равни възможности за 
получаване на този компонент, което 
означава, че следва да бъде разрешено 
да се вземат предвид 
екологосъобразните елементи, които 
вече са въведени;

7. подчертава, че екологосъобразният 
компонент трябва да отразява 
различните изходни позиции на 
държавите-членки, за да се гарантира, 
че следва да бъде разрешено да се 
вземат предвид екологосъобразните 
елементи, които вече са въведени; 

Or. en
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Изменение 62
Anni Podimata, Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че екологосъобразният 
компонент трябва да отразява 
различните изходни позиции на 
държавите-членки, за да се гарантира, 
че всички земеделски стопани ще се 
ползват с равни възможности за 
получаване на този компонент, което 
означава, че следва да бъде разрешено 
да се вземат предвид 
екологосъобразните елементи, които 
вече са въведени;

7. подчертава, че екологосъобразният 
компонент трябва да отразява 
различните предизвикателства и 
нужди на държавите-членки, за да се 
гарантира, че всички земеделски 
стопани ще се ползват с равни 
възможности за получаване на този 
компонент, което означава, че следва да 
бъде разрешено да се вземат предвид 
екологосъобразните елементи, които 
вече са въведени;

Or. en

Изменение 63
Jens Rohde, Lena Ek

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че инициативите в 
областта на околната среда в рамките на 
първия стълб следва да бъдат от 
европейски мащаб и да допълват 
мерките в областта на околната среда в 
рамките на втория стълб, които са 
насочени към националните, 
регионалните и местните приоритети и 
особености; счита, че 
екологосъобразният компонент трябва 
да бъде част от преките плащания в 
рамките на първия стълб, за да се 
гарантира, че той стимулира 
ангажиментите на земеделските стопани 
по отношение на околната среда, и за да 
се осигури еднаквото му прилагане във 

8. подчертава, че инициативите в 
областта на околната среда в рамките на 
първия стълб следва да бъдат от 
европейски мащаб и да допълват 
мерките в областта на околната среда в 
рамките на втория стълб, които са 
насочени към националните, 
регионалните и местните приоритети и 
особености; счита, че 
екологосъобразният компонент трябва 
да бъде част от преките плащания в 
рамките на първия стълб, за да се 
обвърже предоставянето на 
съобразени с околната среда 
обществени блага с преките
плащания по прост и прозрачен начин 
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всички държави-членки. и за да се  гарантира, че той стимулира 
ангажиментите на земеделските стопани 
по отношение на околната среда, и за да 
се осигури еднаквото му прилагане във 
всички държави-членки.

Or. en

Изменение 64
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че инициативите в 
областта на околната среда в рамките на 
първия стълб следва да бъдат от 
европейски мащаб и да допълват 
мерките в областта на околната 
среда в рамките на втория стълб, които
са насочени към националните, 
регионалните и местните приоритети и 
особености; счита, че 
екологосъобразният компонент трябва 
да бъде част от преките плащания в 
рамките на първия стълб, за да се 
гарантира, че той стимулира 
ангажиментите на земеделските стопани 
по отношение на околната среда, и за да 
се осигури еднаквото му прилагане във 
всички държави-членки.

8. подчертава, че инициативите в 
областта на околната среда в рамките на 
първия стълб следва да бъдат от 
европейски мащаб и не следва да 
ограничават функционирането на 
съществуващите земеделско-
екологични инструменти в рамките на 
втория стълб, и следва също да са 
насочени към националните, 
регионалните и местните приоритети и 
особености; счита, че 
екологосъобразният компонент трябва 
да бъде част от преките плащания в 
рамките на първия стълб, за да се 
гарантира, че той стимулира 
ангажиментите на земеделските стопани 
по отношение на околната среда, и за да 
се осигури еднаквото му прилагане във 
всички държави-членки.

Or. en

Изменение 65
Anni Podimata, Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 8 
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Проектостановище Изменение

8. подчертава, че инициативите в 
областта на околната среда в рамките на 
първия стълб следва да бъдат от 
европейски мащаб и да допълват 
мерките в областта на околната среда в 
рамките на втория стълб, които са
насочени към националните, 
регионалните и местните приоритети и 
особености; счита, че 
екологосъобразният компонент трябва 
да бъде част от преките плащания в 
рамките на първия стълб, за да се 
гарантира, че той стимулира 
ангажиментите на земеделските 
стопани по отношение на околната 
среда, и за да се осигури еднаквото му 
прилагане във всички държави-членки.

8. подчертава, че клаузите в областта 
на околната среда в рамките на първия 
стълб следва да допълват мерките в 
областта на околната среда в рамките на 
втория стълб, които са насочени към 
националните, регионалните и местните 
приоритети и особености; счита, че 
екологосъобразният компонент трябва 
да бъде част от преките плащания в 
рамките на първия стълб, за да се 
гарантира, че земеделският сектор 
отговаря на високите стандарти на 
ЕС по отношение на околната среда и 
енергетиката и за да се осигури 
еднаквото му прилагане във всички 
държави-членки.

Or. en

Изменение 66
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 8 а (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. счита за необходимо да се запази 
или създаде добавена стойност в 
динамичните и жизнеспособни селски 
региони; обявява се следователно за 
създаването с общи усилия на 
проекти за вериги за доставка на 
териториален принцип, свързани с 
цялото производство, което създава 
добавена стойност, и с връзка между 
продукта и региона, съсредоточаващи 
се върху целта за икономическо и 
социално развитие и вземащи предвид 
екологичната или географската 
стойност на засегнатата област;
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Изменение 67
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 8 а (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. подчертава, че ако бъдат 
изпълнени националните планове за 
действие в областта на 
възобновяемата енергия, ще бъде 
налице съществено увеличение на 
потреблението (производство и внос) 
на биомаса през следващите няколко 
години; призовава следователно 
Комисията да установи критерии за 
устойчивост за биомасата;  
подчертава в тази връзка, че 
тенденцията трябва да бъде към все 
по-голям дял на биогоривата от 
второ поколение;

Or. da

Изменение 68
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 8 а (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. подчертава важността 
новаторските системи за напояване 
да гарантират устойчивостта на 
европейското земеделие предвид 
опустошителните ефекти от 
изменението на климата като суша, 
горещи вълни и опустиняване на 
земеделската земя, предназначена за 
снабдяване на населението с храна;
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Изменение 69
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 8 а (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. подчертава нуждата от мерки, 
които да позволяват засилено 
участие на земеделската 
промишленост в рамковите програми 
в областта на научните изследвания; 
призовава Комисията да подготви за 
земеделския сектор платформа 
„Хранителни продукти”за научни 
изследвания в областта на 
промишлеността в рамките на 
Осмата рамкова програма;

Or. en

Изменение 70
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 8 б (нов) 

Проектостановище Изменение

8б. подчертава, че ОСП следва да бъде 
неутрална по отношение на пола и че 
и на двамата съпрузи, когато те 
работят в селското стопанство, 
следва да се предоставят еднакви 
права; подчертава факта, че от 26,7 
милиона редовно заети лица в 
селското стопанство в Европейския 
съюз 42% са жени, но че едва едно от 
всеки пет стопанства (около 29%) се 
управлява от жена;

Or. en
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Изменение 71
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 8 б (нов) 

Проектостановище Изменение

8б. подчертава нуждата от 
разработване на ефикасни системи за 
напояване, така че да се гарантират 
ефикасни земеделски методи в 
държавите-членки, които да могат 
да задоволят търсенето на 
хранителни продукти на национално 
равнище и да доставят земеделски 
продукти на експортния пазар, като 
се има предвид че в бъдеще ще има 
недостиг на вода, и по-специално на 
питейна вода; 

Or. ro

Изменение 72
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 8 б (нов) 

Проектостановище Изменение

8б. желае въвеждането на таван за 
помощите, свързани с площта на 
земеделските стопанства, с оглед 
социалната ефикасност и за да не се 
възпрепятстват механизмите, 
подпомагащи закупуването на 
стопанства от нови земеделски 
стопани и тяхното установяване; 

Or. fr


