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Изменение 1
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира развитието, да 
подобри конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация и да отчита 
обществените блага, включително 
продоволствената сигурност, 
съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, 
както и устойчивото развитие въз 
основа на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-голямо 
сближаване;

1. счита, че поради нарастващата 
загриженост за продоволствената 
сигурност в Европейския съюз и по 
света, глобализацията и покачването 
на цените на храните, Европа и 
европейските региони имат нужда от 
нова, силна ОСП, която да стимулира 
едно балансирано и устойчиво 
развитие, да подобри 
конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация, но да защитава 
селскостопанското производство в 
рамките на целия Европейски съюз, и 
да отчита обществените блага, 
включително продоволствената 
сигурност, съхранението на 
биоразнообразието и опазването на 
почвите, разумното водно и горско 
стопанство, както и устойчивото 
развитие въз основа на образованието и 
знанието, а също така да допринесе за 
по-голямо сближаване, както и че ОСП 
следва да се оформи като устойчива, 
балансирана, целесъобразна, проста и 
ефикасна политика, за да отговори 
по-добре на нуждите и очакванията 
на гражданите на Европейския съюз;

Or. lt
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Изменение 2
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира развитието, да 
подобри конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация и да отчита 
обществените блага, включително 
продоволствената сигурност, 
съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, 
както и устойчивото развитие въз 
основа на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-голямо 
сближаване;

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира развитието, да 
подобри конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация и да отчита 
обществените блага, включително 
продоволствената сигурност, 
съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, 
както и устойчивото развитие въз 
основа на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-голямо 
сближаване, необходима е по-добра 
координация и съгласуваност между 
политиката на сближаване и общата 
селскостопанска политика, по-
специално чрез обща стратегическа 
рамка за средствата от Европейския 
съюз;

Or. pt

Изменение 3
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира 
развитието, да подобри 
конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-
силна пазарна ориентация и да 

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира 
развитието, да подобри 
конкурентоспособността на 
международния пазар и да отчита 
обществените блага, включително 
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отчита обществените блага, 
включително продоволствената 
сигурност, съхранението на 
биоразнообразието, разумното
водно и горско стопанство, както и 
устойчивото развитие въз основа 
на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-
голямо сближаване;

продоволствената сигурност, 
съхранението на биологичното 
разнообразие, насърчаване на 
формите на биологичното 
земеделие при дребните 
селскостопански производители, 
животновъдство в естествени 
условия, устойчиво водно и горско 
стопанство, а също така да 
допринесе за по-голямо 
сближаване и по-широко 
обществено признание на 
значението на 
селскостопанските професии;

Or. de

Изменение 4
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира развитието, да 
подобри конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация и да отчита 
обществените блага, включително 
продоволствената сигурност, 
съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, 
както и устойчивото развитие въз 
основа на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-голямо 
сближаване;

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира развитието, да 
подобри конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация, да гарантира
прилични доходи за земеделските 
стопани, да гарантира качествени 
продукти за потребителите и да 
отчита обществените блага, 
включително продоволствената 
сигурност, съхранението на 
биоразнообразието, разумното водно и 
горско стопанство, както и устойчивото 
развитие въз основа на образованието и 
знанието, а също така да допринесе за 
по-голямо сближаване;

Or. fr
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Изменение 5
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира развитието, да 
подобри конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация и да отчита 
обществените блага, включително 
продоволствената сигурност, 
съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, 
както и устойчивото развитие въз 
основа на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-голямо 
сближаване;

1. счита, че Европа и европейските 
региони, по-специално най-
отдалечените, имат нужда от нова, 
силна ОСП, която да стимулира 
развитието, да подобри 
конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация и да отчита 
обществените блага, включително 
продоволствената сигурност, 
съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, 
както и устойчивото развитие въз 
основа на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-голямо 
сближаване;

Or. fr

Изменение 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира 
развитието, да подобри 
конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-
силна пазарна ориентация и да 
отчита обществените блага, 
включително продоволствената 
сигурност, съхранението на 
биоразнообразието, разумното 

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира 
развитието, да подобри 
конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-
силна пазарна ориентация и да 
отчита обществените блага, 
включително продоволствената 
сигурност, опазването на 
климата, съхранението на 
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водно и горско стопанство, както и 
устойчивото развитие въз основа на 
образованието и знанието, а също 
така да допринесе за по-голямо 
сближаване;

биоразнообразието, разумното 
водно и горско стопанство, както и 
устойчивото развитие въз основа на 
образованието и знанието, а също 
така да допринесе за по-голямо 
сближаване, а разходите за ОСП 
да бъдат разбираеми и оправдани
за гражданите;

Or. de

Изменение 7
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира 
развитието, да подобри 
конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-
силна пазарна ориентация и да 
отчита обществените блага, 
включително продоволствената 
сигурност, съхранението на 
биоразнообразието, разумното
водно и горско стопанство, както и 
устойчивото развитие въз основа 
на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-
голямо сближаване;

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира в далечна 
перспектива развитието на 
селското стопанство и да отчита 
обществените блага, преди всичко
продоволствената сигурност, 
качеството на храните, 
съхранението на 
биоразнообразието, ефективното 
използване на ресурсите на 
водното и горското стопанство и 
почвите, както и устойчиво
развитие въз основа на 
образованието и знанието, а също 
така да допринесе за по-голямо 
сближаване;

Or. de

Изменение 8
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира развитието, да 
подобри конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация и да отчита 
обществените блага, включително 
продоволствената сигурност, 
съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, 
както и устойчивото развитие въз 
основа на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-голямо 
сближаване; 

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира развитието, да 
подобри конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация и да отчита 
обществените блага, включително 
продоволствената сигурност, 
съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, 
както и устойчивото развитие въз 
основа на образованието, знанието и 
иновациите, които да допринесат за 
по-голямо сближаване и за балансирано 
териториално развитие чрез 
насърчаване на селското стопанство 
във всички региони на ЕС;

Or. pt

Изменение 9
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира развитието, да 
подобри конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация и да отчита 
обществените блага, включително 
продоволствената сигурност, 
съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, 
както и устойчивото развитие въз 
основа на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-голямо 
сближаване;

1. счита, че Европа и европейските 
региони имат нужда от нова, силна 
ОСП, която да стимулира развитието, да 
подобри конкурентоспособността на 
международния пазар, да има по-силна 
пазарна ориентация и да отчита 
обществените блага, включително 
продоволствената сигурност, 
съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, 
както и устойчивото развитие въз 
основа на образованието и знанието, а 
също така да допринесе за по-голямо 
сближаване; подчертава 
необходимостта от установяване на 
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равновесие между околната среда и 
осигуряването на развитие на
селските райони;

Or. en

Изменение 10
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. посочва, че един от най-важните 
елементи на реформата на ОСП 
следва да бъде нейното опростяване, 
което, въпреки това, в никакъв случай 
не трябва да бъде за сметка на 
нейната ефективност; защото само 
по този начин ОСП ще бъде по-
разбираема за земеделските стопани 
и всички граждани, без оглед на 
факта, че функцията на двата 
стълба трябва да бъде определена по-
прецизно;

Or. pl

Изменение 11
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че мерките за 
насърчаване на селските райони са в 
широкия контекст на 
икономическото, социално и 
инфраструктурно подобряване на 
селските райони и не трябва да се 
тълкуват като предназначени за 
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определен сектор;

Or. de

Изменение 12
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че подпомагането по линия 
на ОСП и нейното прилагане в 
необлагодетелстваните региони 
трябва да продължат да бъдат 
съобразени със спецификата на тези 
територии, както е прието в 
Договорите и е утвърдено в 
действащото законодателство на 
Общността;

Or. pt

Изменение 13
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че с политиката на 
сближаване и една нова и силна ОСП 
ще се освободи потенциалът на 
селското стопанство и ще се 
създадат сигурни работни места, 
като по този начин се обезпечи 
устойчивото развитие на тези 
области;

Or. ro
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Изменение 14
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изтъква, че с оглед на новите 
предизвикателства, пред които е 
изправена ОСП, и с оглед на 
необходимостта да се постигнат 
целите на стратегията „Европа 
2020“, както и постигнатите 
договорености с новите държави-
членки, бюджетът на Общността за 
ОСП трябва и при следващата 
финансова перспектива да бъде 
планиран така, че да се обезпечи 
постигането на тези цели;

Or. pl

Изменение 15
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че предоставянето на 
средства за насърчаване на 
развитието на селските райони 
трябва по-добре да се координира с 
регионалната политика; призовава за 
интегрирана стратегия за местните 
услуги, пазарите и възможностите за 
заетост; призовава в тази връзка за 
включване на местните действащи 
лица, засилване на партньорството и 
укрепване на управлението на няколко 
нива; изразява увереност, че това 
също така ще послужи за 
опростяване и за свеждане до 
минимум на административната 
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тежест;

Or. de

Изменение 16
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че за устойчивото 
развитие на производствените 
системи, производствените сектори 
и териториите, които са най-силно 
засегнати от структурни 
недостатъци и/или от промяната в 
пазара и политиките, е много важно 
да се допусне известна гъвкавост при 
изпълнението на директното
подпомагане от страна на 
държавите-членки;

Or. pt

Изменение 17
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. счита също така, че с оглед на 
проектирането на бюджета общата 
селскостопанска политика и 
политиката на сближаване трябва и 
след 2013 г. да продължават да бъдат 
сред най-значимите области на 
политики на ЕС;

Or. pl
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Изменение 18
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. отбелязва, че разполагащите с 
много функции местни и регионални 
органи предлагат гаранция за успешно 
включване на местното гражданско 
общество в контекста на подхода 
„Лидер“; отбелязва, че местното 
ниво във всички държави-членки на 
Европейския съюз е първото 
държавно ниво, с което гражданите 
влизат в контакт, и затова призовава 
за предвиждане на мерки в рамките 
на развитието на селските райони за 
укрепване на възможностите на 
градовете и областите, както и на 
компетентните регионални органи, 
за активно проектиране на местното 
и регионално развитие;

Or. de

Изменение 19
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките 
плащания следва да бъдат 
запазени, за да продължават да 
гарантират 
конкурентоспособност, 
икономическа стабилност, 
подходящи доходи за земеделските 
стопани и устойчиво развитие на 

заличава се
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селското стопанство в 
Общността, както и 
продоволствена сигурност и 
сигурност на околната среда на 
ЕС, което представлява гаранция 
за правилното осъществяване на 
други политики и стратегии, 
включително стратегията 
„Европа 2020“; във връзка с това 
счита, че е необходимо да бъдат 
изработени обективни и 
прозрачни критерии, които да 
гарантират съответното 
равнище на директно подпомагане 
в целия ЕС, и да бъдат отменени 
досегашните критерии за
разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане;

Or. de

Изменение 20
Salvatore Caronna

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, 
икономическа стабилност, 
подходящи доходи за земеделските 
стопани и устойчиво развитие на 
селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност и 
сигурност на околната среда на ЕС, 
което представлява гаранция за 
правилното осъществяване на други 
политики и стратегии, включително 
стратегията „Европа 2020“; във 
връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 

2. подчертава, че преките 
плащания следва да бъдат 
запазени, за да продължават да 
гарантират конкурентоспособност, 
икономическа стабилност, 
насърчаване на заетостта, 
подходящи доходи за земеделските 
стопани и устойчиво развитие на 
селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност 
и сигурност на околната среда на 
ЕС, което представлява гаранция 
за правилното осъществяване на 
други политики и стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
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обективни и прозрачни критерии, 
които да гарантират съответното 
равнище на директно подпомагане в 
целия ЕС, и да бъдат отменени 
досегашните критерии за 
разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане;

необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, 
които да гарантират съответното 
равнище на директно подпомагане 
в целия ЕС, и да бъдат отменени 
досегашните критерии за 
разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане; призовава 
за гъвкав и справедлив подход при 
избора на инструменти, както и 
по отношение на различните 
видове дейности и географски 
дадености, с които се сблъскват 
земеделските стопанства във 
всяка държава-членка, 
съответно във всеки регион;

Or. it

Изменение 21
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, 
икономическа стабилност, 
подходящи доходи за земеделските 
стопани и устойчиво развитие на 
селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност 
и сигурност на околната среда на 
ЕС, което представлява гаранция за 
правилното осъществяване на 
други политики и стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че 
е необходимо да бъдат 
изработени обективни и 
прозрачни критерии, които да 

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
регионална конкурентоспособност 
и по-специално 
жизнеспособността на слабо
населените земеделски райони, 
икономическа стабилност, 
подходящи доходи за земеделските 
стопани и устойчиво развитие на 
селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност 
и сигурност на околната среда на 
ЕС, което представлява гаранция за 
правилното осъществяване на 
други политики и стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“, както и в селските райони;
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гарантират съответното 
равнище на директно 
подпомагане в целия ЕС, и да 
бъдат отменени досегашните 
критерии за разпределение на 
финансовите средства в рамките 
на схемите за директно 
подпомагане;

Or. fi

Изменение 22
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена 
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, които 
да гарантират съответното равнище 
на директно подпомагане в целия ЕС, и 
да бъдат отменени досегашните 
критерии за разпределение на
финансовите средства в рамките на 
схемите за директно подпомагане;

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена 
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, които 
да гарантират по-голяма 
равнопоставеност между 
държавите-членки и между 
земеделските стопани при 
отпускането на средства съгласно 
схемите за директно подпомагане в 
целия ЕС, като бъдат отменени 
досегашните исторически критерии за 
разпределение на тези финансови
средства;
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Or. pt

Изменение 23
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена 
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, които 
да гарантират съответното равнище на 
директно подпомагане в целия ЕС, и да 
бъдат отменени досегашните критерии 
за разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане;

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена 
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, които 
да гарантират съответното равнище на 
директно подпомагане в целия ЕС, и да 
бъдат отменени досегашните критерии 
за разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане; подчертава, че 
е важно системата за отпускане на 
средства и критериите за 
разпределение на директното 
подпомагане да се приспособят към 
нуждите на земеделските стопани;

Or. en
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Изменение 24
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, 
икономическа стабилност, 
подходящи доходи за земеделските 
стопани и устойчиво развитие на 
селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност и 
сигурност на околната среда на ЕС, 
което представлява гаранция за 
правилното осъществяване на други 
политики стратегии, включително 
стратегията „Европа 2020“; във 
връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, 
които да гарантират съответното 
равнище на директно подпомагане 
в целия ЕС, и да бъдат отменени 
досегашните критерии за 
разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане;

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, 
икономическа стабилност, 
подходящи доходи за земеделските 
стопани и устойчиво развитие на 
селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност 
и сигурност на околната среда на 
ЕС, което представлява гаранция за 
правилното осъществяване на 
други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, 
които да гарантират хармонично, 
балансирано и достатъчно 
високо равнище на директно 
подпомагане в целия ЕС, за да се 
намалят разликите между 
новите и старите държави-
членки на ЕС, и да бъдат отменени 
досегашните неефективни 
критерии за разпределение на 
финансовите средства в рамките на 
схемите за директно подпомагане;

Or. lt

Изменение 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, 
икономическа стабилност, 
подходящи доходи за земеделските 
стопани и устойчиво развитие на 
селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност и 
сигурност на околната среда на ЕС, 
което представлява гаранция за 
правилното осъществяване на други 
политики стратегии, включително 
стратегията „Европа 2020“; във 
връзка с това счита, че е необходимо 
да бъдат изработени обективни и 
прозрачни критерии, които да 
гарантират съответното равнище на 
директно подпомагане в целия ЕС, и 
да бъдат отменени досегашните 
критерии за разпределение на 
финансовите средства в рамките на 
схемите за директно подпомагане;

2. счита, че преките плащания са 
необходими, за да продължават да 
гарантират конкурентоспособност, 
икономическа стабилност, 
подходящи и балансирани доходи 
за земеделските стопани, 
устойчиво развитие на селското 
стопанство в Общността, 
продоволствената сигурност и 
сигурност на околната среда на 
ЕС, както и способността за 
справяне с предизвикателствата 
на изменението на климата,
което представлява гаранция за 
правилното осъществяване на 
други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни, прозрачни и 
опростени критерии, които да 
гарантират съответното равнище 
на директно подпомагане в целия 
ЕС, и да бъдат отменени 
досегашните критерии за 
разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане;

Or. ro

Изменение 26
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
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стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена 
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, 
които да гарантират съответното 
равнище на директно подпомагане в 
целия ЕС, и да бъдат отменени 
досегашните критерии за 
разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане;

стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена 
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това подкрепя
предложението на Европейската 
комисия за прилагане на прагматичен 
подход при разпределението на 
средствата по линия на ОСП между 
държавите-членки, който да избегне 
възникването на сериозни смущения и
да гарантира съответното равнище на 
директно подпомагане в целия ЕС;

Or. en

Изменение 27
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена 
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, които 

2. подчертава, че преките плащания 
следва да продължат до 2020 г., но не 
за постоянно след тази дата, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена 
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
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да гарантират съответното равнище на 
директно подпомагане в целия ЕС, и да 
бъдат отменени досегашните критерии 
за разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане;

обективни и прозрачни критерии, които 
да гарантират съответното равнище на 
директно подпомагане в целия ЕС, и да 
бъдат отменени досегашните критерии 
за разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане;

Or. en

Изменение 28
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена 
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, които 
да гарантират съответното равнище на 
директно подпомагане в целия ЕС, и да 
бъдат отменени досегашните критерии 
за разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане;

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани в условията на
нестабилни цени и устойчиво развитие 
на селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност и 
сигурност на околната среда на ЕС, 
което представлява гаранция за 
правилното осъществяване на други 
политики стратегии, включително 
стратегията „Европа 2020“; във връзка с 
това счита, че е необходимо да бъдат 
изработени обективни и прозрачни 
критерии, които да гарантират 
съответното равнище на директно 
подпомагане в целия ЕС, и да бъдат 
отменени досегашните критерии за 
разпределение на финансовите средства 
в рамките на схемите за директно 
подпомагане;

Or. fr
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Изменение 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, 
икономическа стабилност, 
подходящи доходи за земеделските 
стопани и устойчиво развитие на 
селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност и 
сигурност на околната среда на ЕС, 
което представлява гаранция за 
правилното осъществяване на други 
политики стратегии, включително 
стратегията „Европа 2020“; във 
връзка с това счита, че е необходимо 
да бъдат изработени обективни и 
прозрачни критерии, които да 
гарантират съответното равнище на 
директно подпомагане в целия ЕС, и 
да бъдат отменени досегашните
критерии за разпределение на 
финансовите средства в рамките на 
схемите за директно подпомагане;

2. подчертава, че преките 
плащания следва да бъдат 
запазени, за да продължават да 
гарантират конкурентоспособност, 
икономическа стабилност, 
подходящи доходи за земеделските 
стопани и устойчиво развитие на 
селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност 
и сигурност на околната среда на 
ЕС, което представлява гаранция за 
правилното осъществяване на 
други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, 
които да гарантират съответното 
равнище на директно подпомагане 
в целия ЕС, и след изтичането на 
достатъчно дълъг преходен 
период да бъдат отменени 
досегашните критерии за 
изчисляване на разпределението
на финансовите средства в рамките 
на схемите за директно 
подпомагане;

Or. es

Изменение 30
Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена 
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, които 
да гарантират съответното равнище на 
директно подпомагане в целия ЕС, и да 
бъдат отменени досегашните критерии
за разпределение на финансовите 
средства в рамките на схемите за 
директно подпомагане;

2. подчертава, че преките плащания 
следва да бъдат запазени, за да 
продължават да гарантират 
конкурентоспособност, икономическа 
стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво 
развитие на селското стопанство в 
Общността, както и продоволствена
сигурност и сигурност на околната 
среда на ЕС, което представлява 
гаранция за правилното осъществяване 
на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 
2020“; във връзка с това счита, че е 
необходимо да бъдат изработени 
обективни и прозрачни критерии, които 
да гарантират съответното равнище на 
директно подпомагане в целия ЕС, и да 
бъдат отменени досегашните 
исторически критерии за 
разпределение на финансовите средства 
в рамките на схемите за директно 
подпомагане;

Or. fr

Изменение 31
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че нарушаването на 
конкуренцията на вътрешния пазар 
заради преките плащания трябва 
непременно да се задържи в колкото е 
възможно по-ниска степен, при това 
не само чрез възможно най-широко 
отделяне на преките плащания от 
обхвата на производството, а и 
посредством сближаване на ставките 
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между регионите и държавите-
членки на ЕС, по-специално за 
области, в които са налице подобни 
или еднакви производствени 
дейности;

Or. pl

Изменение 32
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. като се има предвид специалният 
й характер, свързан с 
удовлетворяването на основни нужди, 
ОСП трябва да предприеме мерки за 
регулиране на пазара и да въведе 
механизъм за управление на рисковете 
и кризите, за да се осигурят гаранции,
които да играят ролята на предпазна 
мрежа за селскостопанските 
производители и за потребителите. 
Трябва също така да се осигури по-
справедливо разпределение на 
добавената стойност по цялата 
продължителност на веригата, 
както и равно третиране на 
европейските и неевропейските 
стопани относно налаганите 
изисквания спрямо земеделските 
продукти, предназначени за ЕС;

Or. pt

Изменение 33
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 2a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. счита, че с увеличаващия се брой 
на жените, заети в селското 
стопанство – приблизително 3 от 10 
предприятия се ръководят от жени –
и предвид неизбежното 
многофункционално предназначение 
на селскостопанската продукция –
тъй като тя служи и за по-
нататъшното производство на 
храни, както и за поддържането на 
ландшафта, предоставянето на 
услуги и обучение – е необходимо да се 
вземат спешни мерки, за да се облекчи 
достъпът до кредитиране, 
интегрирани приходи и също така се 
създадат служби за социално 
подпомагане в селското стопанство 
(като предприятия със социално-
икономическо управление, селски 
туризъм и др.);

Or. en

Изменение 34
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. приветства вниманието, което се 
обръща на конкретни региони и 
територии, чийто социален и 
екологичен баланс е тясно свързан със 
селскостопанските практики; 
вследствие на това счита за 
необходимо да се поддържат и 
увеличат инструментите за тези 
региони;

Or. fr
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Изменение 35
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че за в бъдеще директното 
подпомагане следва да продължи само 
докато пазарните условия станат
такива, че земеделските стопани да 
могат да се издържат с доходите си 
от пазара, и че това следва да бъде
основната дългосрочна цел за 
директно подпомагане по линия на 
ОСП;

Or. en

Изменение 36
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че държавите-членки 
следва да имат възможността да 
намаляват преките плащания в 
зависимост от големината на 
земеделските стопанства или 
размера на плащанията, които 
получава едно земеделско стопанство, 
както и с оглед на предимствата, 
обусловени от производствения обем;

Or. pl
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Изменение 37
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава необходимостта да се
пристъпи към преоценка, като се 
вземе предвид конкретната ситуация 
в сектора за производство на мляко и 
млечни продукти и решението за 
премахване на квотите за млечни 
продукти от март 2015 г.

Or. pt

Изменение 38
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. изтъква, че по-специално храните, 
но също така и други стоки, които са 
предмет на търговия между ЕС и 
трети държави, следва да отговарят 
на европейските изисквания и 
стандарти за качество; посочва, че 
особеностите на земеделието, т.е. 
зависимостта на производството от 
климатичните условия, но също и 
последните събития на финансовите 
пазари, изясняват необходимостта 
от по-силен контрол на земеделските 
пазари, като за тази цел трябва да се 
даде възможност за запазване на 
стабилността в годините на 
свръхпроизводство, и по-специално на 
пазара на зърнени храни, който, наред
с другото, оказва влияние върху 
пазарите на свинско месо и птици;
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Or. pl

Изменение 39
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че ОСП следва да отчита в 
по-голяма степен потенциала, 
проблемите и потребностите на 
малките семейни земеделски 
стопанства; подчертава също така 
необходимостта от 
диверсифициране на техните 
доходи, развитие на 
предприемачеството и създаване на 
нови работни места в селските 
райони;

3. подчертава, че процедурите в 
рамките на ОСП трябва да се 
опростят още повече, 
изискванията за контрол да се 
завишат и административните 
разходи за получателите на 
плащания да се намалят, и счита,
че ОСП следва да отчита в по-
голяма степен потенциала, 
проблемите и потребностите на 
малките семейни земеделски 
стопанства; подчертава също така 
необходимостта от 
диверсифициране на техните 
доходи, развитие на 
предприемачеството и създаване на 
нови работни места в селските 
райони;

Or. lt

Изменение 40
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че ОСП следва да отчита в по-
голяма степен потенциала, проблемите 
и потребностите на малките семейни 
земеделски стопанства; подчертава 
също така необходимостта от 
диверсифициране на техните доходи, 

3. счита, че ОСП следва да отчита в по-
голяма степен потенциала, проблемите 
и потребностите на малките семейни 
земеделски стопанства и на 
земеделските стопанства, 
разположени на места със 
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развитие на предприемачеството и 
създаване на нови работни места в 
селските райони;

специфични характеристики и 
ограничения, а именно в най-
отдалечените региони; подчертава 
също така необходимостта от 
диверсифициране на техните доходи, 
развитие на предприемачеството и 
създаване на нови работни места в 
селските райони;

Or. fr

Изменение 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че ОСП следва да отчита 
в по-голяма степен потенциала, 
проблемите и потребностите на 
малките семейни земеделски 
стопанства; подчертава също така 
необходимостта от 
диверсифициране на техните 
доходи, развитие на 
предприемачеството и създаване на 
нови работни места в селските 
райони;

3. подчертава, че ОСП следва да 
обезпечи потенциала, проблемите 
и потребностите на малките 
семейни земеделски стопанства, 
както и да осигури най-добрите 
средства, чрез които ще може да 
се насърчи създаването и 
управлението на такива 
стопанства; подчертава също 
така необходимостта от 
диверсифициране на техните 
доходи, развитие на 
предприемачеството и създаване 
на нови работни места в селските 
райони, което, от една страна, 
противодейства на 
обезлюдяването на селските 
райони, а, от друга, допринася за 
по-висок жизнен стандарт в 
тези области;

Or. ro
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Изменение 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че ОСП следва да отчита в по-
голяма степен потенциала, проблемите 
и потребностите на малките семейни 
земеделски стопанства; подчертава 
също така необходимостта от 
диверсифициране на техните доходи, 
развитие на предприемачеството и 
създаване на нови работни места в 
селските райони;

3. счита, че ОСП следва да отчита в по-
голяма степен потенциала, проблемите 
и потребностите на малките семейни 
земеделски стопанства; подчертава 
също така необходимостта от 
диверсифициране на техните доходи, 
развитие на предприемачеството и 
създаване на нови работни места в 
селските райони; отбелязва, че по-
голямата част от населението на ЕС 
живее в градовете и счита, че ОСП би 
могла да допринесе за развитието на 
интелигентно селско стопанство в 
градските райони и по-специално за 
възраждането на изоставени
промишлени обекти;

Or. xm

Изменение 43
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че ОСП следва да отчита в по-
голяма степен потенциала, проблемите 
и потребностите на малките семейни 
земеделски стопанства; подчертава 
също така необходимостта от 
диверсифициране на техните доходи, 
развитие на предприемачеството и 
създаване на нови работни места в 
селските райони;

3. счита, че ОСП следва да отчита в по-
голяма степен потенциала, проблемите 
и потребностите на малките семейни 
земеделски стопанства; подчертава 
също така необходимостта от 
диверсифициране на техните доходи, 
развитие на предприемачеството и 
създаване на нови работни места в 
селските райони; трябва да се създаде 
специален опростен режим за 
дребните земеделски стопани;



AM\862069BG.doc 31/52 PE462.564v01-00

BG

Or. pt

Изменение 44
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. посочва демографските 
предизвикателства, от чието 
въздействие селските райони са 
особено засегнати; счита в тази 
връзка за важно да се планира 
демографската промяна и да се 
повиши привлекателността на 
селските райони за младите хора; 
изтъква необходимостта да се 
обезпечи достъпът към иновативни 
услуги и инфраструктури, за да се 
осъществи добро икономическо, 
социално и културно участие, в което 
селските райони ще се считат за 
неделим елемент от
взаимоотношенията между града и 
селото, с цел по този начин да се 
осигури балансирано развитие;

Or. de

Изменение 45
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. като има предвид, че развитието 
на селските райони като 
хоризонтален елемент е неизменна 
част от ОСП и че новите програми 
следва да бъдат приспособени в още 
по-голяма степен към 
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приоритетните цели на развитието 
на селските райони (заетостта, 
селското стопанство и околната 
среда, водата, изменението на 
климата, иновациите и 
образованието);

Or. en

Изменение 46
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията и 
държавите-членки да подобрят 
услугите на местно и регионално 
равнище за подпомагане и 
консултиране на земеделските 
стопани, за да им помогнат по-добре 
да определят приоритетите си и да 
оценят производителността на 
собствените си земеделски 
стопанства;

Or. en

Изменение 47
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава за устойчив и добре 
подготвен втори стълб на общата 
селскостопанска политика, който да 
отговори на текущите нужди за 
развитие на селските райони; 
подчертава хоризонталната роля на 
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втория стълб с оглед постигането на 
екологично, осъвременено и 
структурно подобряване на селското 
стопанство, балансираното 
териториално развитие и 
постигането на политическите цели 
по отношение на жителите на 
селските райони и земеделските 
стопани; следователно призовава 
мерките от втория стълб да бъдат 
съобразени в по-голяма степен с 
целите, така че да се увеличат 
ефективността на икономическия 
растеж, заетостта и мерките по 
отношение на климата и мерките в 
полза на селските райони; счита, че в 
този контекст следва да се обърне 
особено внимание на подпомагането 
на младите земеделски стопани; 

Or. en

Изменение 48
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. приветства приноса на втория 
стълб за прилагане на принципа на 
партньорство и призовава 
държавите-членки да обърнат по-
голямо внимание на този принцип и 
неговото по-широко прилагане, 
когато въвеждат мерките за 
изпълнение в съответствие с втория 
стълб;

Or. en



PE462.564v01-00 34/52 AM\862069BG.doc

BG

Изменение 49
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 3г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. подчертава, че е важно да се 
намали административната тежест 
и да се осигури връзка между 
административните правила и 
правилата за прилагане по отношение 
на средствата на ЕС (например 
признаването на ДДС); призовава за 
опростяване и преразглеждане на 
правилата за кръстосано спазване във 
втория стълб, счита за необходимо да 
се опрости настоящата система от 
показатели и гледа критично на 
въвеждането на количествени цели;

Or. en

Изменение 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се 
състои не само в природните 
ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези 
райони са преди всичко място на 
производство на храни с цел 
гарантиране на продоволствената 
сигурност и че те осигуряват важни 
суровини на промишлеността и 
производството на енергия от 
възобновяеми източници, а също 
така представляват източник на 

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се 
състои не само в природните 
ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези 
райони са преди всичко място на 
производство на храни с цел 
гарантиране на продоволствената 
сигурност и че те осигуряват важни 
суровини на промишлеността и 
производството на енергия от 
възобновяеми източници, а също 
така представляват източник на 
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стойности, свързани с околната 
среда, екологията, ландшафта и 
туризма, както и на нематериални
стойности, сред които 
традицията и културата, 
включително кулинарната 
традиция, каквато са 
регионалните продукти;

стойности, свързани с околната 
среда, екологията, ландшафта и 
туризма, както и на културни
стойности; посочва, че ОСП 
трябва да даде своя принос за 
насърчаване на регионалното и 
местното производство и за 
създаване и запазване на работни 
места в селските райони;

Or. de

Изменение 51
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се състои не 
само в природните ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези райони 
са преди всичко място на производство 
на храни с цел гарантиране на 
продоволствената сигурност и че те 
осигуряват важни суровини на 
промишлеността и производството на 
енергия от възобновяеми източници, а 
също така представляват източник на 
стойности, свързани с околната среда, 
екологията, ландшафта и туризма, както 
и на нематериални стойности, сред 
които традицията и културата, 
включително кулинарната традиция, 
каквато са регионалните продукти;

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се състои не 
само в природните ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези райони 
са преди всичко място на производство 
на храни с цел гарантиране на 
продоволствената сигурност и че те 
осигуряват важни суровини на 
промишлеността и производството на 
енергия от възобновяеми източници, а 
също така представляват източник на 
стойности, свързани с околната среда, 
екологията, ландшафта и туризма, както 
и на нематериални стойности, сред 
които традицията и културата, 
включително кулинарната традиция, 
каквато са регионалните продукти; 
призовава към балансирано 
териториално развитие на селските 
райони във всички региони на 
Европейския съюз, което да засили 
ролята на местните жители и да 
подобри местните условия и връзките 
между селските и градските райони;
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Or. pt

Изменение 52
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се състои не 
само в природните ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези райони 
са преди всичко място на производство 
на храни с цел гарантиране на 
продоволствената сигурност и че те 
осигуряват важни суровини на 
промишлеността и производството на 
енергия от възобновяеми източници, а 
също така представляват източник на 
стойности, свързани с околната среда, 
екологията, ландшафта и туризма, както 
и на нематериални стойности, сред 
които традицията и културата, 
включително кулинарната традиция, 
каквато са регионалните продукти;

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се състои не 
само в природните ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези райони 
са преди всичко място на производство 
на храни с цел гарантиране на 
продоволствената сигурност и че те 
осигуряват важни суровини на 
промишлеността и производството на 
енергия от възобновяеми източници, а 
също така представляват източник на 
стойности, свързани с околната среда, 
екологията, ландшафта и туризма, както 
и на нематериални стойности, сред 
които традицията и културата, 
включително кулинарната традиция, 
каквато са регионалните продукти; 
припомня, че селското стопанство е в 
основата на икономиката в селските 
райони и че земеделските стопани 
играят ключова роля в динамиката на 
икономиката в селските райони и в 
благоустройството на селските 
територии;

Or. fr

Изменение 53
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се 
състои не само в природните 
ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези 
райони са преди всичко място на 
производство на храни с цел 
гарантиране на продоволствената 
сигурност и че те осигуряват важни 
суровини на промишлеността и 
производството на енергия от 
възобновяеми източници, а също 
така представляват източник на 
стойности, свързани с околната 
среда, екологията, ландшафта и 
туризма, както и на нематериални 
стойности, сред които традицията и 
културата, включително 
кулинарната традиция, каквато 
са регионалните продукти;

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се 
състои не само в природните 
ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези 
райони са преди всичко място на 
производство на храни с цел 
гарантиране на продоволствената 
сигурност и че те осигуряват важни 
суровини на промишлеността и 
производството на енергия от 
възобновяеми източници, а също 
така представляват източник на 
стойности, свързани с околната 
среда, екологията, ландшафта и 
туризма, както и на нематериални 
стойности, сред които традицията и 
културата;

Or. fi

Изменение 54
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се 
състои не само в природните 
ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези 
райони са преди всичко място на 
производство на храни с цел 
гарантиране на продоволствената 
сигурност и че те осигуряват важни 
суровини на промишлеността и 

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се 
състои не само в природните 
ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези 
райони са преди всичко място на 
производство на храни с цел 
гарантиране на продоволствената 
сигурност и че те осигуряват важни 
суровини на промишлеността и 
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производството на енергия от 
възобновяеми източници, а също 
така представляват източник на 
стойности, свързани с околната 
среда, екологията, ландшафта и 
туризма, както и на нематериални 
стойности, сред които традицията и 
културата, включително 
кулинарната традиция, каквато са 
регионалните продукти;

устойчивото производство на 
енергия от възобновяеми 
източници, а също така 
представляват източник на 
стойности, свързани с околната 
среда, екологията, ландшафта и 
туризма, както и на нематериални 
стойности, сред които традицията и 
културата, включително 
кулинарната традиция, каквато са 
регионалните продукти; счита, че 
местните икономики и 
децентрализираните 
потребителски навици следва да 
бъдат засилени;

Or. de

Изменение 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се състои не 
само в природните ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези райони 
са преди всичко място на производство 
на храни с цел гарантиране на 
продоволствената сигурност и че те 
осигуряват важни суровини на 
промишлеността и производството на 
енергия от възобновяеми източници, а 
също така представляват източник на 
стойности, свързани с околната среда, 
екологията, ландшафта и туризма, както 
и на нематериални стойности, сред 
които традицията и културата, 
включително кулинарната традиция, 
каквато са регионалните продукти;

4. отбелязва, че потенциалът на 
селските региони и райони се състои не 
само в природните ресурси, служещи на 
изпълняваните от тях обществени и 
икономически функции, че тези райони 
са преди всичко място на производство 
на храни с цел гарантиране на 
продоволствената сигурност и че те 
осигуряват важни суровини на 
промишлеността и производството на 
енергия от възобновяеми източници, а 
също така представляват източник на 
стойности, свързани с околната среда, 
екологията, ландшафта и туризма, както 
и на нематериални стойности, сред 
които традицията и културата, 
включително кулинарната традиция, 
каквато са регионалните продукти; 
счита, че насърчаването на 
регионалните обозначения в рамките 
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на ОСП ще доведе до икономически 
предимства на местно и регионално 
равнище както за ЕС, така и за 
трети страни;

Or. xm

Изменение 56
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подкрепя един по-широк подход 
към развитието на селските райони, 
които, поради факта, че в тях се 
произвеждат стоки и се извършват 
обществени услуги, могат да станат 
интересно място за живот и работа; 
за тази цел, въпреки това, трябва да 
се гарантират финансови средства за 
развитие; това важи и за областите 
с неблагоприятни природни условия и 
планинските райони;

Or. pl

Изменение 57
Salvatore Caronna

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че мерките за развитие на 
селските райони трябва да бъдат 
съгласувани и да допълват 
инструментите за подкрепа на 
първия стълб, с цел в рамките на 
целия Европейския съюз да се насърчи 
едно диверсифицирано, 
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конкурентоспособно и устойчиво 
селско стопанство; счита, че 
политиката за развитие на селските 
райони следва да подкрепя 
осъвременяването и подобряването на 
структурите, както и иновациите в 
областта на селското стопанство, 
също и като отговор на 
предизвикателствата във връзка с 
продоволствената сигурност, 
околната среда, изменението на 
климата и заетостта;

Or. it

Изменение 58
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава ОСП да насърчава най-
вече земеделското производство, 
което се осъществява без 
използването на генно модифицирани 
организми (ГМО), тъй като в 
противен случай държавите-членки, 
които отхвърлят използването на 
ГМО, биха съфинансирали тяхното 
използване непряко чрез ОСП; 
отбелязва, че рисковете за хората, 
животните и околната среда от 
консумацията на ГМО не могат да 
бъдат изключени по научен път;

Or. de

Изменение 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 4а (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. счита за важно да бъдат 
спечелени за работа на село две групи 
от особено значение – младите хора и 
жените, като им се предложат нови 
и алтернативни икономически 
възможности, за да се 
противодейства на обезлюдяването 
на селските райони и да се осигури 
тяхното трайно заселване;

Or. es

Изменение 60
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че развитието на селските 
райони трябва да насърчава
иновациите в селското стопанство, 
разнообразяването на социално-
икономическите дейности, 
създаването на работни места и 
възстановяването на селските 
райони;

Or. pt

Изменение 61
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. счита, че участието на младежта 
е от съществено значение за 
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развитието на селските райони;
бъдещата ОСП, заедно с другите 
политики, следва да включва 
съгласуван набор от стимули за 
устройване на младежта в селските 
райони, било като земеделски 
стопани и предприемачи, било като 
доставчици на квалифицирани услуги 
за земеделските стопанства, а 
именно в областта на 
консултантските услуги и 
разширяването, било в други 
дейности, които да допринесат за 
развитието и икономическата 
диверсификация и за социалната 
жизненост на селските райони;

Or. pt

Изменение 62
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ 
стълб бяха договорени на основата 
на принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в 
развитието на селското стопанство 
и селските райони в отделните 
държави и региони; поради това, че 
тези разлики продължават да 
съществуват, изразява становище, 
че досегашните критерии и средства 
за развитие на селските райони 
следва да бъдат запазени, по-
специално в контекста на 
разширяването на ІІ стълб с целите 
на стратегията „ЕС 2020“; обръща 
внимание, че това налага съответната 
координация и разделение на задачите 

5. обръща внимание на това, че тъй 
като някои страни продължават да 
се нуждаят от подкрепа, за да 
преодолеят процеса на догонване, 
вторият стълб на ОСП трябва да 
остане достатъчно силен, за да 
подсигури и запази сега действащите 
критерии за отпускане на средства, 
които обезпечават разликите в 
развитието в отделните държави и 
насърчават укрепването на 
европейската интеграция, като 
функциите на втория стълб трябва 
да се насочат по-засилено към 
новите предизвикателства, както и 
към целите на стратегията „Европа 
2020“, което налага осигуряване на 
съответна подкрепа за селските 
райони в политиката на сближаване 
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между ОСП и политиката на 
сближаване;

и следователно съответна
координация и разделение на задачите 
между ОСП и регионалната 
политика;

Or. pl

Изменение 63
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ 
стълб бяха договорени на основата 
на принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в 
развитието на селското 
стопанство и селските райони в 
отделните държави и региони; 
поради това, че тези разлики 
продължават да съществуват, 
изразява становище, че досегашните 
критерии и средства за развитие на 
селските райони следва да бъдат 
запазени, по-специално в контекста 
на разширяването на ІІ стълб с 
целите на стратегията „ЕС 2020“; 
обръща внимание, че това налага 
съответната координация и 
разделение на задачите между ОСП
и политиката на сближаване;

5. признава предимството на 
политиката за развитие на селските 
райони, тъй като при нея няма 
ограничения за определени райони, 
както в регионалната политика, и 
паради тази причина е подходяща да 
стане силен и осезаем инструмент 
за постигане на европейските цели 
на национално равнище; вижда 
предпоставка за това във факта, че 
някои правила на ЕФРР и ЕЗФРСР 
могат да се уеднаквят, като по този 
начин за потребителите няма да 
останат ненужно удвояване на 
административните разходи и 
излишни бариери пред навлизането 
на даден пазар;

Or. de

Изменение 64
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ стълб 
бяха договорени на основата на 
принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в развитието 
на селското стопанство и селските 
райони в отделните държави и региони; 
поради това, че тези разлики 
продължават да съществуват, изразява 
становище, че досегашните критерии и 
средства за развитие на селските райони 
следва да бъдат запазени, по-специално 
в контекста на разширяването на ІІ 
стълб с целите на стратегията „ЕС 
2020“; обръща внимание, че това 
налага съответната координация и 
разделение на задачите между ОСП и
политиката на сближаване.

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ стълб 
бяха договорени на основата на 
принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в развитието 
на селското стопанство и селските 
райони в отделните държави и региони; 
поради това, че тези разлики 
продължават да съществуват, изразява 
становище, че досегашните критерии и 
средства за развитие на селските райони 
следва да бъдат запазени, по-специално 
в контекста на разширяването на ІІ 
стълб с целите на стратегията „ЕС 
2020“; приветства по-добрата
координация на средствата на ЕС на 
европейско равнище; и призовава тази 
координация да се приложи в 
механизмите за ползване на 
средствата на ЕС, най-вече в 
мерките, финансирани от втория 
стълб, насочен към подкрепата за 
развитие на селските райони; 
следователно препоръчва средствата 
за подпомагане по линия на общата 
селскостопанска политика да бъдат 
включени в Общата стратегическа 
рамка, тъй като единствено 
насочването на публични средства от 
ЕС и координирането на 
европейските политики ще доведат 
до резултати в тази област.

Or. en

Изменение 65
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 5



AM\862069BG.doc 45/52 PE462.564v01-00

BG

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ стълб 
бяха договорени на основата на 
принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в развитието 
на селското стопанство и селските 
райони в отделните държави и региони; 
поради това, че тези разлики 
продължават да съществуват, изразява 
становище, че досегашните критерии и 
средства за развитие на селските райони 
следва да бъдат запазени, по-специално 
в контекста на разширяването на ІІ 
стълб с целите на стратегията „ЕС 
2020“; обръща внимание, че това налага 
съответната координация и разделение 
на задачите между ОСП и политиката на 
сближаване.

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ стълб 
бяха договорени на основата на 
принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в развитието 
на селското стопанство и селските 
райони в отделните държави и региони; 
поради това, че тези разлики 
продължават да съществуват, изразява 
становище, че досегашните критерии и 
средства за развитие на селските райони 
следва да бъдат запазени; обръща 
внимание, че това налага съответната 
координация и разделение на задачите 
между ОСП и политиката на 
сближаване.

Or. en

Изменение 66
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ 
стълб бяха договорени на основата 
на принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в 
развитието на селското стопанство и 
селските райони в отделните 
държави и региони; поради това, че 
тези разлики продължават да 
съществуват, изразява становище, че 
досегашните критерии и средства за 
развитие на селските райони следва 

5. обръща внимание на това, че 
сега действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ 
стълб бяха договорени на основата 
на принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в 
развитието на селското стопанство 
и селските райони в отделните 
държави и региони; поради това, че 
тези разлики продължават да 
съществуват, изразява становище, 
че досегашните критерии и 
средства за развитие на селските 
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да бъдат запазени, по-специално в 
контекста на разширяването на ІІ 
стълб с целите на стратегията „ЕС 
2020“; обръща внимание, че това 
налага съответната координация и 
разделение на задачите между ОСП 
и политиката на сближаване.

райони следва да бъдат запазени, 
по-специално в контекста на 
разширяването на ІІ стълб с целите 
на стратегията „ЕС 2020“; обръща 
внимание, че това налага 
съответната координация и 
разделение на задачите между 
ОСП и политиката на сближаване, 
при което координацията в 
интерес на принципа за 
териториално сближаване е от 
особено значение.

Or. es

Изменение 67
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ 
стълб бяха договорени на основата 
на принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в 
развитието на селското стопанство 
и селските райони в отделните 
държави и региони; поради това, че 
тези разлики продължават да 
съществуват, изразява становище, 
че досегашните критерии и 
средства за развитие на селските 
райони следва да бъдат запазени, 
по-специално в контекста на 
разширяването на ІІ стълб с целите 
на стратегията „ЕС 2020“; обръща 
внимание, че това налага 
съответната координация и 
разделение на задачите между ОСП 
и политиката на сближаване;

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ 
стълб бяха договорени на основата 
на принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в 
развитието на селското стопанство 
и селските райони в отделните 
държави и региони; поради това, че 
тези разлики, както икономически 
различия, така и ограничения, 
които произтичат от 
естествени дадености, 
продължават да съществуват, 
изразява становище, че 
досегашните критерии и средства 
за развитие на селските райони 
следва да бъдат запазени, по-
специално в контекста на 
разширяването на ІІ стълб с целите 
на стратегията „ЕС 2020“; обръща 
внимание, че това налага 
съответната координация и 
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разделение на задачите между ОСП 
и политиката на сближаване;

Or. fi

Изменение 68
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ стълб 
бяха договорени на основата на 
принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в развитието 
на селското стопанство и селските 
райони в отделните държави и региони; 
поради това, че тези разлики 
продължават да съществуват, изразява 
становище, че досегашните критерии и 
средства за развитие на селските райони 
следва да бъдат запазени, по-специално 
в контекста на разширяването на ІІ 
стълб с целите на стратегията „ЕС 
2020“; обръща внимание, че това налага 
съответната координация и 
разделение на задачите между ОСП и 
политиката на сближаване;

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ стълб 
бяха договорени на основата на 
принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в развитието 
на селското стопанство и селските 
райони в отделните държави и региони; 
поради това, че тези разлики 
продължават да съществуват, изразява 
становище, че досегашните критерии и 
средства за развитие на селските райони 
следва да бъдат запазени, по-специално 
в контекста на разширяването на ІІ 
стълб с целите на стратегията „ЕС 
2020“; обръща внимание, че това налага 
запазване на критериите за 
сближаване, подобряване на
координацията и разделение на 
задачите между ОСП и политиката на 
сближаване;

Or. en

Изменение 69
Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ стълб 
бяха договорени на основата на 
принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в развитието 
на селското стопанство и селските 
райони в отделните държави и региони; 
поради това, че тези разлики 
продължават да съществуват, изразява 
становище, че досегашните критерии и 
средства за развитие на селските райони 
следва да бъдат запазени, по-специално 
в контекста на разширяването на ІІ 
стълб с целите на стратегията „ЕС 
2020“; обръща внимание, че това налага 
съответната координация и разделение 
на задачите между ОСП и политиката на 
сближаване;

5. обръща внимание на това, че сега 
действащите принципи на 
разпределение на средствата по ІІ стълб 
бяха договорени на основата на 
принципа на сближаване, т.е. на 
съществуващите разлики в развитието 
на селското стопанство и селските 
райони в отделните държави и региони; 
поради това, че тези разлики 
продължават да съществуват, изразява 
становище, че досегашните критерии и 
средства за развитие на селските райони 
следва да бъдат запазени, по-специално 
в контекста на разширяването на ІІ 
стълб с целите на стратегията „ЕС 
2020“; обръща внимание, че това налага 
съответната добра координация и 
адекватно разделение на задачите 
между ОСП и политиката на 
сближаване;

Or. fr

Изменение 70
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че трябва да се 
избегнат драстични промени в 
отпускането на средства в рамките 
на втория стълб, тъй като 
държавите-членки очакват 
непрекъснатост и надеждност на 
финансовото планиране, и поради 
това подкрепя прагматичен подход, 
т.е. запазване на досегашните 
критерии за отпускане на средства в 
рамките на втория стълб; отбелязва 
също така, че трябва да се вземат под 
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внимание екологичните съображения 
в рамките на втория стълб, 
пропорционално на развитието на 
селските райони;

Or. pl

Изменение 71
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. припомня значението на 
селскостопанската дейност за 
икономическото и социалното 
развитие и за динамичността на 
селските райони и предлага да се 
въведат услуги по консултиране и 
обучение на регионално и местно 
равнище на европейските земеделски 
стопани, за да се допринесе за 
намаляване на обезлюдяването на 
селските райони и за борбата с 
предизвикателствата, свързани с 
демографските промени.

Or. pt

Изменение 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава Комисията да подобри 
взаимодействието и координацията 
между действията за развитие на 
селските райони в съответствие с 
ЕЗФРСР и действията за сближаване 
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в съответствие с ЕФРР, Кохезионния 
фонд и ЕСФ; счита, че всестранният 
подход за развитие на селските 
общини в съответствие с целите за 
териториално сближаване може да 
се осигури чрез по-ясно 
взаимодействие между тези фондове;

Or. en

Изменение 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита за важно да се предприемат 
стратегии, в рамките на които 
директно се съпоставят природните 
ресурси, селските райони и мерките в 
областта на политиката за храните, 
както и мерките в сферата на 
териториалното сближаване в 
контекста на нарастването на 
населението и честите, свързани с 
изменението на климата природни 
бедствия, които още повече засилват 
хранителната криза;

Or. ro

Изменение 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията и 
държавите-членки да определят 
механизми за по-лесен достъп на 
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земеделските стопани до системите 
за кредитиране и осигуряване;

Or. en

Изменение 75
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита за важно да се подобри 
координацията на ОСП и 
политиката на сближаване, както на 
стратегическо ниво посредством 
общи основни насоки (с цел
хармонизиране на използваните в 
политиката на сближаване 
принципи) и чрез еднакво отношение 
към получателите на средства в 
рамките на различни фондове, така и 
на ниво изпълнение;

Or. pl

Изменение 76
Czesław Adam Siekierski

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. счита, че трябва да се цели по-
добра координация между ОСП и 
политиката на ЕС в областта на 
финансите, търговията, изменението 
на климата и енергетиката, за да се 
гарантира ефективността на ОСП по 
отношение на поставените й цели.

Or. pl
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