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Изменение 1
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига Вишневска, Януш Войчеховски

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление във връзка с 
факта, че предвид тавана, наложен от 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014 – 2020 г. (МФР) по 
отношение на функция 2, някои основни 
категории разходи в рамките на общата 
селскостопанска политика (ОСП) има 
вероятност на практика да бъдат 
съкратени през 2016 г., включително 
директните плащания и пазарните 
мерки;

1. изразява съжаление във връзка с 
факта, че предвид тавана, наложен от 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014 – 2020 г. (МФР) по 
отношение на функция 2, някои основни 
категории разходи в рамките на общата 
селскостопанска политика (ОСП) има 
вероятност на практика да бъдат 
съкратени през 2016 г., включително 
директните плащания и пазарните 
мерки, въпреки че като цяло 
бюджетните кредити за поети 
задължения и за плащания са 
увеличени съответно с 2,4% и 1,6%;

Or. pl

Изменение 2
Мигел Виегаш, Лидия Сенра Родригес

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че това намаление на 
бюджета отразява една нова ОСП, 
насочена към пазара и базирана върху 
пълната либерализация на пазара, със 
сериозни последици за европейското 
селско стопанство; 

Or. pt

Изменение 3
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига Вишневска, Януш Войчеховски
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление във връзка със 
съкращенията на бюджета за 
интервенции на селскостопанските 
пазари спрямо 2015 г.; изразява 
несъгласие с Комисията, че 
извънредните мерки, свързани с руското 
ембарго върху вноса от ЕС на някои 
селскостопански продукти, бяха 
ограничени само до 2015 г., като се има 
предвид изразеното намерение на Русия 
да продължи действието на забраната 
върху вноса до началото на 2016 г.; 
изразява загриженост, че вследствие на 
това ще бъдат необходими още пазарни 
интервенции през 2016 г., за да се 
осигури подкрепа за земеделските 
стопани в ЕС, които са засегнати от 
ембаргото;

7. изразява съжаление във връзка със 
съкращенията на бюджета за 
интервенции на селскостопанските 
пазари спрямо 2015 г.; изразява 
несъгласие с Комисията, че 
извънредните мерки, свързани с руското 
ембарго върху вноса от ЕС на някои 
селскостопански продукти, бяха 
ограничени само до 2015 г., като се има 
предвид изразеното намерение на Русия 
да продължи действието на забраната 
върху вноса до началото на 2016 г.; 
изразява загриженост, че вследствие на 
това ще бъдат необходими още пазарни 
интервенции през 2016 г., за да се 
осигури подкрепа за земеделските 
стопани в ЕС, които са засегнати от 
ембаргото, особено в съседните на 
Русия държави;

Or. pl

Изменение 4
Тибор Сани

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление във връзка със 
съкращенията на бюджета за 
интервенции на селскостопанските 
пазари спрямо 2015 г.; изразява 
несъгласие с Комисията, че 
извънредните мерки, свързани с руското 
ембарго върху вноса от ЕС на някои 
селскостопански продукти, бяха 
ограничени само до 2015 г., като се има 
предвид изразеното намерение на Русия 
да продължи действието на забраната 

7. изразява съжаление във връзка със 
съкращенията на бюджета за 
интервенции на селскостопанските
пазари спрямо 2015 г.; изразява 
несъгласие с Комисията, че 
извънредните мерки, свързани с руското 
ембарго върху вноса от ЕС на някои 
селскостопански продукти, бяха 
ограничени само до 2015 г., като се има 
предвид изразеното намерение на Русия 
да продължи действието на забраната 
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върху вноса до началото на 2016 г.;
изразява загриженост, че вследствие 
на това ще бъдат необходими още 
пазарни интервенции през 2016 г., за да 
се осигури подкрепа за земеделските 
стопани в ЕС, които са засегнати от 
ембаргото;

върху вноса до началото на 2016 г.;
настоятелно призовава за още пазарни 
интервенции през 2016 г., за да се 
осигури подкрепа за земеделските 
стопани в ЕС и за хранителната 
промишленост, които са засегнати от 
ембаргото;

Or. en

Изменение 5
Даниел Буда

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление във връзка със 
съкращенията на бюджета за 
интервенции на селскостопанските 
пазари спрямо 2015 г.; изразява 
несъгласие с Комисията, че 
извънредните мерки, свързани с руското 
ембарго върху вноса от ЕС на някои 
селскостопански продукти, бяха 
ограничени само до 2015 г., като се има 
предвид изразеното намерение на Русия 
да продължи действието на забраната 
върху вноса до началото на 2016 г.;
изразява загриженост, че вследствие на 
това ще бъдат необходими още пазарни 
интервенции през 2016 г., за да се 
осигури подкрепа за земеделските 
стопани в ЕС, които са засегнати от 
ембаргото;

7. изразява съжаление във връзка със 
съкращенията на бюджета за 
интервенции на селскостопанските 
пазари спрямо 2015 г.; изразява 
несъгласие с Комисията, че 
извънредните мерки, свързани с руското 
ембарго върху вноса от ЕС на някои 
селскостопански продукти, бяха 
ограничени само до 2015 г., и счита, че 
извънредните мерки трябва да бъдат 
разширени и за държави, които 
непряко са засегнати от руското 
ембарго, като се има предвид 
изразеното намерение на Русия да 
продължи действието на забраната 
върху вноса до началото на 2016 г.;
изразява загриженост, че вследствие на 
това ще бъдат необходими още пазарни 
интервенции през 2016 г., за да се 
осигури подкрепа за земеделските 
стопани в ЕС, които са засегнати от
ембаргото;

Or. ro

Изменение 6
Жан-Пол Дьонано, Йенс Роде
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление във връзка със 
съкращенията на бюджета за 
интервенции на селскостопанските 
пазари спрямо 2015 г.; изразява 
несъгласие с Комисията, че
извънредните мерки, свързани с 
руското ембарго върху вноса от ЕС на 
някои селскостопански продукти, 
бяха ограничени само до 2015 г., като 
се има предвид изразеното намерение 
на Русия да продължи действието на
забраната върху вноса до началото на 
2016 г.; изразява загриженост, че 
вследствие на това ще бъдат 
необходими още пазарни интервенции 
през 2016 г., за да се осигури подкрепа 
за земеделските стопани в ЕС, които са 
засегнати от ембаргото;

7. изразява съжаление във връзка със 
съкращенията на бюджета за 
интервенции на селскостопанските 
пазари спрямо 2015 г.; предвид 
обстоятелството, че Русия е
потвърдила продължаването на
действието на своята забрана върху 
вноса до август 2016 г., призовава 
Комисията да предприеме всички 
необходими мерки, като например 
използването на наличния марж под 
тавана, за да се осигури подкрепа за 
земеделските стопани в ЕС от всички 
сектори, които са засегнати от 
ембаргото;

Or. en

Изменение 7
Естер Еранс Гарсия, Пилар Аюсо, Рамон Луис Валкарсел Сисо

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление във връзка със 
съкращенията на бюджета за 
интервенции на селскостопанските 
пазари спрямо 2015 г.; изразява 
несъгласие с Комисията, че 
извънредните мерки, свързани с
руското ембарго върху вноса от ЕС на 
някои селскостопански продукти, 
бяха ограничени само до 2015 г., като 
се има предвид изразеното намерение 
на Русия да продължи действието на
забраната върху вноса до началото на 

7. изразява съжаление във връзка със 
съкращенията на бюджета за 
интервенции на селскостопанските 
пазари спрямо 2015 г.; приветства 
решението на Комисията, съгласно 
което мерките в подкрепа на 
производителите на плодове и 
зеленчуци, засегнати от руското 
ембарго, трябва да бъдат 
продължени, считано от 1 август 
2015 г., и призовава тези мерки да 
останат в сила, докато продължава
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2016 г.; изразява загриженост, че
вследствие на това ще бъдат 
необходими още пазарни интервенции 
през 2016 г., за да се осигури подкрепа 
за земеделските стопани в ЕС, които 
са засегнати от ембаргото;

забраната върху вноса, и да бъдат 
разширени, така че да включат 
всички засегнати земеделски и 
животновъдни сектори; посочва, че 
секторът на млякото изисква 
специално внимание, тъй като 
руското ембарго се добавя към 
несигурността за производителите, 
като засилва спада на цените, 
наблюдаващ се от премахването на 
системата на квотите;

Or. es

Изменение 8
Мигел Виегаш

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изненадан е от значителното 
намаление на помощта за 
организациите на производителите 
от 541,5 милиона EUR на 387 милиона 
EUR, което противоречи на целия 
подход в основата на новата ОСП, 
базиращ се на укрепването на същите 
тези организации на 
производителите;

Or. pt

Изменение 9
Петри Сарвама

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че е необходимо да се 
установи специално предназначен 
бюджетен ред за подкрепа на 
производителите на мляко, засегнати 
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от дългосрочните последици на 
пазара от руското ембарго;

Or. en

Изменение 10
Мигел Виегаш, Лидия Сенра Родригес

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. настоява, че е необходимо да се 
осигурят финансови средства за 
компенсиране на икономическите 
загуби, понесени от земеделските 
стопани вследствие на пазарните кризи 
и на санитарните или фитосанитарните 
кризи като разпространението на Xylella
fastidiosa, и изтъква отново 
необходимостта за целта да се използват 
наличните маржове по функция 2;

8. настоява, че е необходимо да се 
осигурят финансови средства за 
компенсиране на икономическите 
загуби, понесени от земеделските 
стопани вследствие на пазарните кризи 
и на санитарните или фитосанитарните 
кризи като разпространението на Xylella
fastidiosa, и изтъква отново 
необходимостта за целта да се използват 
наличните маржове по функция 2; 
призовава за увеличаване на 
средствата, необходими за намеса на 
пазара на мляко и млечни продукти, 
за да се предотврати един предвидим 
срив на цените в резултат от 
премахването на режима на квоти за 
млякото;

Or. pt

Изменение 11
Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. настоява, че е необходимо да се 
осигурят финансови средства за 
компенсиране на икономическите 

8. настоява, че е необходимо да се 
осигурят финансови средства за 
компенсиране на икономическите 
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загуби, понесени от земеделските 
стопани вследствие на пазарните кризи 
и на санитарните или фитосанитарните 
кризи като разпространението на Xylella
fastidiosa, и изтъква отново 
необходимостта за целта да се използват 
наличните маржове по функция 2;

загуби, понесени от земеделските 
стопани вследствие на пазарните кризи 
и на санитарните или фитосанитарните 
кризи като разпространението на Xylella
fastidiosa, и изтъква отново 
необходимостта за целта да се използват 
наличните маржове по функция 2; 
настоява, че компенсациите за 
изкореняването следва да включват и 
рехабилитация на земеделските 
екосистеми, в това число почвата, 
както и установяването на стабилно 
биологично разнообразие и по-
специално гарантирането на 
генетичното разнообразие на 
посадъчния материал, който в 
идеалния случай да е резистентен към 
болестта или вредителя или да е в 
състояние да ги толерира;  в 
действителност счита, че една от 
целите на всяка отпусната помощ 
следва да бъде гарантирането на 
балансирани, биологически 
разнообразни земеделски екосистеми 
и ландшафт, които са по-малко 
уязвими на бъдещи атаки;

Or. en

Изменение 12
Жан-Пол Дьонано, Йенс Роде

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. настоява, че е необходимо да се 
осигурят финансови средства за 
компенсиране на икономическите 
загуби, понесени от земеделските 
стопани вследствие на пазарните кризи 
и на санитарните или фитосанитарните 
кризи като разпространението на Xylella
fastidiosa, и изтъква отново 
необходимостта за целта да се използват 

8. настоява, че е необходимо да се 
осигурят финансови средства за 
компенсиране на икономическите 
загуби, понесени от земеделските 
стопани вследствие на пазарните кризи 
и на санитарните или фитосанитарните 
кризи като разпространението на Xylella
fastidiosa, и изтъква отново 
необходимостта за целта да се използват 
наличните маржове по функция 2; 
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наличните маржове по функция 2; призовава Комисията и Съвета да 
предприемат всички необходими 
мерки за борба с деградацията на тези 
пазари;

Or. en

Изменение 13
Никола Капуто

Проектостановище
Параграф 8 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

призовава за определяне на 
допълнително финансиране за 
сектора на отглеждането на маслини 
и за сектора на маслиновото масло, за 
да се компенсират загубите на 
земеделските производители, 
причинени от Xylella fastidiosa, за 
засилване на мерките за превенция в 
Европа, за борба с разпространението 
на тази опустошителна болест и за 
преструктуриране на сектора и 
консолидиране на научните 
изследвания на патогена и на неговия 
носител;

Or. it

Изменение 14
Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. отбелязва, че по принцип са 
необходими инвестиции, за да станат 
нашите земеделски екосистеми 
устойчиви на изменението на 
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климата и на установяването и 
разпространението на инвазивни 
видове, а именно чрез биологически 
разнообразен обработван ландшафт и 
поминък, здрави почви, които 
съдържат хищници и полезни видове, 
даващи възможност за естествено 
регулиране на популациите от 
вредители;

Or. en

Изменение 15
Ян Хойтема, Марит Полсен, Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява съжаление по повод 
предложените съкращения в размер 
на 2 милиона евро за програмата за 
мляко в училищата от 77 милиона 
евро бюджетни кредити за 2015 г. на 
75 милиона евро в ПБ за 2016 г.; 
припомня искането на Парламента за 
увеличение от 20 милиона евро на 
година за тази схема; приветства 
лекото увеличение на бюджетните 
кредити за схемата за плодове в 
училищата на 150 милиона евро; 
подчертава, че двете програми 
доказаха, че са полезни и ефикасни в 
рамките на държавите членки, и 
изтъква значението им с оглед на 
настоящата криза и на равнищата на 
недохранване сред децата в рамките 
на Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 16
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига Вишневска, Януш Войчеховски
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Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява съжаление по повод 
предложените съкращения в размер на 
2 милиона евро за програмата за мляко в 
училищата от 77 милиона евро 
бюджетни кредити за 2015 г. на 
75 милиона евро в ПБ за 2016 г.; 
припомня искането на Парламента за 
увеличение от 20 милиона евро на 
година за тази схема; приветства лекото 
увеличение на бюджетните кредити за 
схемата за плодове в училищата на 
150 милиона евро; подчертава, че двете 
програми доказаха, че са полезни и 
ефикасни в рамките на държавите 
членки, и изтъква значението им с оглед 
на настоящата криза и на равнищата на 
недохранване сред децата в рамките на 
Съюза;

9. изразява съжаление по повод 
предложените съкращения в размер на 
2 милиона евро за програмата за мляко в 
училищата от 77 милиона евро 
бюджетни кредити за 2015 г. на 
75 милиона евро в ПБ за 2016 г.; 
припомня искането на Парламента за 
увеличение от 20 милиона евро на 
година за тази схема; приветства лекото 
увеличение на бюджетните кредити за 
схемата за плодове в училищата на
150 милиона евро; подчертава, че двете 
програми доказаха, че са полезни и 
ефикасни в рамките на държавите 
членки, особено защото учат децата 
на здравословни хранителни навици, и 
изтъква значението им с оглед на 
настоящата криза и на равнищата на 
недохранване сред децата в рамките на 
Съюза;

Or. pl

Изменение 17
Мигел Виегаш, Лидия Сенра Родригес

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява съжаление по повод 
предложените съкращения в размер на 
2 милиона евро за програмата за мляко в 
училищата от 77 милиона евро 
бюджетни кредити за 2015 г. на 
75 милиона евро в ПБ за 2016 г.;
припомня искането на Парламента за 
увеличение от 20 милиона евро на 
година за тази схема; приветства
лекото увеличение на бюджетните 
кредити за схемата за плодове в 

9. изразява съжаление по повод 
предложените съкращения в размер на 
2 милиона евро за програмата за мляко в 
училищата от 77 милиона евро 
бюджетни кредити за 2015 г. на 
75 милиона евро в ПБ за 2016 г.;
припомня искането на Парламента за 
увеличение от 20 милиона евро на 
година за тази схема; счита лекото 
увеличение от 6 милиона EUR на 
бюджетните кредити за схемата за 
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училищата на 150 милиона евро;
подчертава, че двете програми доказаха, 
че са полезни и ефикасни в рамките на 
държавите членки, и изтъква значението 
им с оглед на настоящата криза и на 
равнищата на недохранване сред децата 
в рамките на Съюза;

плодове в училищата до 150 милиона 
евро за явно недостатъчно;
подчертава, че двете програми доказаха, 
че са полезни и ефикасни в рамките на 
държавите членки, и изтъква значението 
им с оглед на настоящата криза и на 
равнищата на недохранване сред децата 
в рамките на Съюза;

Or. pt

Изменение 18
Жан-Пол Дьонано

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява съжаление по повод 
предложените съкращения в размер на 
2 милиона евро за програмата за мляко в 
училищата от 77 милиона евро 
бюджетни кредити за 2015 г. на 
75 милиона евро в ПБ за 2016 г.;
припомня искането на Парламента за 
увеличение от 20 милиона евро на 
година за тази схема; приветства
лекото увеличение на бюджетните 
кредити за схемата за плодове в 
училищата на 150 милиона евро;
подчертава, че двете програми доказаха, 
че са полезни и ефикасни в рамките на 
държавите членки, и изтъква значението
им с оглед на настоящата криза и на 
равнищата на недохранване сред децата 
в рамките на Съюза;

9. изразява съжаление по повод 
предложените от Комисията и 
подкрепени от Съвета съкращения в 
размер на 2 милиона евро за програмата 
за мляко в училищата от 77 милиона 
евро бюджетни кредити за 2015 г. на 
75 милиона евро в ПБ за 2016 г.;
припомня искането на Парламента за 
увеличение от 20 милиона евро на 
година за тази схема; приветства
предложеното от Комисията и 
подкрепено от Съвета леко
увеличение на бюджетните кредити за 
схемата за плодове в училищата на 150 
милиона евро; подчертава, че двете 
програми доказаха, че са полезни в 
рамките на държавите членки, и изтъква 
значението им с оглед на настоящата 
криза и на равнищата на недохранване 
сред децата в рамките на Съюза;
призовава Съвета да вземе под 
внимание предложенията на 
Парламента за опростяване на 
бюрокрацията за държавите членки, 
за да се засили ефективността на 
двете схеми;

Or. en
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Изменение 19
Марк Тарабела

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява съжаление по повод 
предложените съкращения в размер на 
2 милиона евро за програмата за мляко в 
училищата от 77 милиона евро 
бюджетни кредити за 2015 г. на 
75 милиона евро в ПБ за 2016 г.;
припомня искането на Парламента за 
увеличение от 20 милиона евро на 
година за тази схема; приветства 
лекото увеличение на бюджетните 
кредити за схемата за плодове в 
училищата на 150 милиона евро;
подчертава, че двете програми доказаха, 
че са полезни и ефикасни в рамките на 
държавите членки, и изтъква значението 
им с оглед на настоящата криза и на 
равнищата на недохранване сред 
децата в рамките на Съюза;

9. изразява съжаление по повод 
предложените съкращения в размер на 
2 милиона евро за програмата за мляко в 
училищата от 77 милиона евро 
бюджетни кредити за 2015 г. на 
75 милиона евро в ПБ за 2016 г.;
припомня искането на Парламента за 
увеличение от 20 милиона евро на 
година, което би предоставило 
годишен бюджет за схемата за мляко 
в размер на 100 милиона евро;
приветства лекото увеличение на 
бюджетните кредити за схемата за 
плодове в училищата на 150 милиона 
евро годишно; подчертава, че двете 
програми доказаха, че са полезни и 
ефикасни в рамките на държавите 
членки, където от тях се възползват 
почти 30 милиона деца годишно, и 
изтъква значението им в настоящия 
момент, когато децата консумират 
по-малко плодове, зеленчуци и мляко и 
детското затлъстяване се увеличава;

Or. fr

Изменение 20
Жан-Пол Дьонано

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. изразява съжаление по повод на 
предложените от Съвета 
съкращения от 13,8 милиона EUR за 
оперативните средства за 
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организациите на производителите 
от сектора на плодовете и 
зеленчуците предвид значението им 
за веригата на доставки на храни и 
настоящите предизвикателства пред 
сектора;

Or. en

Изменение 21
Петер Яр

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. призовава програмите за мляко и 
плодове в училищата да бъдат 
преместени във втория стълб на 
общата селскостопанска политика, 
за да може специфичното им 
програмиране по места да бъде по-
добре свързано с регионалните 
особености и потребности и по 
такъв начин приемането и лесното 
им прилагане да бъде засилено;

Or. de

Изменение 22
Хану Такула, Нилс Турвалдс

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. настоява всички приходи в бюджета 
на ЕС, произтичащи от таксата за 
свръхпроизводство или от други целеви 
приходи от селското стопанство през 
2014 – 2015 г., да останат в рамките на 
функция 2;

10. настоява всички приходи в бюджета 
на ЕС, произтичащи от таксата за 
свръхпроизводство или от други целеви 
приходи от селското стопанство през 
2014 – 2015 г., да останат в рамките на 
функция 2; счита, че наложените през 
2015 г. такси за превишаване на 
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квотите, особено в сектора на 
млякото, следва да бъдат използвани 
изцяло за подпомагане на пазара и 
други мерки за помощ на сектора на 
млякото;

Or. fi

Изменение 23
Петер Яр

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. настоява всички приходи в бюджета 
на ЕС, произтичащи от таксата за 
свръхпроизводство или от други целеви 
приходи от селското стопанство през 
2014 – 2015 г., да останат в рамките на 
функция 2;

10. настоява, че всички приходи в 
бюджета на ЕС, произтичащи от таксата 
за свръхпроизводство или от други 
целеви приходи от селското стопанство 
през 2014 – 2015 г., трябва да останат в 
рамките на функция 2;

Or. de

Изменение 24
Джеймз Никълсън

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. настоява всички приходи в бюджета 
на ЕС, произтичащи от таксата за 
свръхпроизводство или от други целеви 
приходи от селското стопанство през 
2014 – 2015 г., да останат в рамките на 
функция 2;

10. настоява всички приходи в бюджета 
на ЕС, произтичащи от таксата за глоби 
за свръхпроизводство, да бъдат 
определени за реинвестиране в 
сектора на млякото и млечните 
продукти , а другите целеви приходи 
от селското стопанство през 2014 –
2015 г. да останат в рамките на 

функция 2; приветства 
предложението на Комисията да 
задели тези приходи за Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието;
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Or. en

Изменение 25
Жан-Пол Дьонано, Йенс Роде

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. настоява всички приходи в бюджета 
на ЕС, произтичащи от таксата за 
свръхпроизводство или от други целеви 
приходи от селското стопанство през 
2014 – 2015 г., да останат в рамките на 
функция 2;

10. настоява всички приходи в бюджета 
на ЕС, произтичащи от таксата за глоби 
за свръхпроизводство и от други целеви 
приходи от селското стопанство през 
2014 – 2015 г., да останат в рамките на 
функция 2; приветства 
предложението на Комисията да 
задели тези приходи за Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието;

Or. en

Изменение 26
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига Вишневска, Януш Войчеховски

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че средствата, 
отпуснати за резерва за кризи в 
селскостопанския сектор в бюджета за 
2016 г., които впоследствие не бъдат 
усвоени, остават изцяло в рамките на 
функция 2 за следващата бюджетна 
година за директни плащания към 
земеделските стопани, както е 
предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013;

11. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
средства, отпуснати за резерва за кризи 
в селскостопанския сектор в бюджета за 
2016 г., които не бъдат усвоени, остават 
изцяло в рамките на функция 2 за 
следващата бюджетна година за 
директни плащания към земеделските 
стопани, както е предвидено в 
Регламент (ЕС) № 1306/2013;

Or. pl
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Изменение 27
Мигел Виегаш, Лидия Сенра Родригес

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че средствата, 
отпуснати за резерва за кризи в 
селскостопанския сектор в бюджета за 
2016 г., които впоследствие не бъдат 
усвоени, остават изцяло в рамките на 
функция 2 за следващата бюджетна 
година за директни плащания към 
земеделските стопани, както е 
предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013;

11. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че средствата, 
отпуснати за резерва за кризи в 
селскостопанския сектор в бюджета за 
2016 г., които впоследствие не бъдат 
усвоени, остават изцяло в рамките на 
функция 2 за следващата бюджетна 
година за директни плащания към 
земеделските стопани, както е 
предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013; повтаря, че средствата, 
използвани за компенсиране на 
отражението на руското ембарго, не 
трябва да бъдат вземани от резерва 
за кризи в селскостопанския сектор;

Or. pt

Изменение 28
Даниел Буда

Проектостановище
Параграф 11 a (нов)

Проектостановище Изменение

11a. изразява съжаление по повод на 
решението на Съвета да отхвърли 
призива за шестмесечно удължаване 
на финансирането за националните 
програми за развитие на селските 
райони, по искане на 11 държави 
членки, за финансовия период 2007-
2013 г.;

Or. ro
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Изменение 29
Петер Яр

Проектостановище
Параграф 11 a (нов)

Проектостановище Изменение

11a. отбелязва, че през последните 
години европейското селско 
стопанство все по-често преживява 
кризи; поради това призовава 
Комисията да преразгледа системата 
за финансиране при извънредни 
обстоятелства и да създаде нов 
инструмент, позволяващ бърза 
политическа намеса в случай на криза, 
без това да представлява тежест за 
годишните директни плащания;

Or. de

Изменение 30
Мигел Виегаш

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. призовава Комисията и държавите 
членки да осъществяват своевременен 
мониторинг на значителните колебания 
на цените на селскостопанските 
продукти, които оказват неблагоприятно 
въздействие върху доходите на 
земеделските стопани, и да реагират 
бързо и ефективно, когато е 
необходимо;

12. призовава Комисията и държавите 
членки да осъществяват своевременен 
мониторинг на значителните колебания 
на цените на селскостопанските 
продукти – с особено внимание към 
сектора на млякото и млечните 
продукти – които оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
доходите на земеделските стопани, и да 
реагират бързо и ефективно, когато е 
необходимо;

Or. pt
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Изменение 31
Никола Капуто

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. призовава Комисията и държавите 
членки да осъществяват своевременен 
мониторинг на значителните колебания 
на цените на селскостопанските 
продукти, които оказват неблагоприятно 
въздействие върху доходите на 
земеделските стопани, и да реагират 
бързо и ефективно, когато е 
необходимо;

12. призовава Комисията и държавите 
членки да осъществяват своевременен 
мониторинг на значителните колебания 
на цените на селскостопанските 
продукти, които оказват неблагоприятно 
въздействие върху доходите на 
земеделските стопани, и да реагират 
бързо и ефективно, когато е 
необходимо, като дават на 
земеделските стопани пряка 
възможност за борба с тези 
колебания на цените;

Or. it

Изменение 32
Лидия Сенра Родригес, Мигел Виегаш

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. призовава Комисията и държавите 
членки да осъществяват своевременен 
мониторинг на значителните колебания 
на цените на селскостопанските 
продукти, които оказват неблагоприятно 
въздействие върху доходите на 
земеделските стопани, и да реагират 
бързо и ефективно, когато е 
необходимо;

12. призовава Комисията и държавите 
членки да осъществяват своевременен 
мониторинг на значителните колебания 
на цените на селскостопанските 
продукти, които оказват неблагоприятно 
въздействие върху доходите на 
земеделските стопани, и да реагират 
бързо и ефективно, когато е 
необходимо; отбелязва, че този 
мониторинг следва да се извършва във 
всички сектори на производството, 
като се обръща специално внимание 
на малките и средните стопанства;

Or. pt
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Изменение 33
Жан-Пол Дьонано, Йенс Роде

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. призовава Комисията и държавите 
членки да осъществяват своевременен 
мониторинг на значителните 
колебания на цените на 
селскостопанските продукти, които 
оказват неблагоприятно въздействие 
върху доходите на земеделските 
стопани, и да реагират бързо и 
ефективно, когато е необходимо;

12. призовава Комисията и държавите 
членки да осъществяват своевременен 
мониторинг на колебанията на цените 
на селскостопанските продукти, които 
оказват неблагоприятно въздействие 
върху доходите на земеделските 
стопани, и да реагират бързо и 
ефективно, когато е необходимо;

Or. en

Изменение 34
Даниел Буда

Проектостановище
Параграф 12 a (нов)

Проектостановище Изменение

12a. отбелязва отражението на 
премахването на квотите за мляко и 
счита, че са необходими подготвителни 
мерки, за да се избегнат дисбаланси на 
пазара след премахването на квотите за 
захарта през септември 2017 г.; 

Or. ro

Изменение 35
Марияна Петир

Проектостановище
Параграф 12 a (нов)
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Проектостановище Изменение

12a. призовава Комисията да 
мобилизира резерва за реакция при 
кризисни ситуации в сектора на 
селското стопанство, за да 
осъществи кризисни мерки за 
подпомагане на сектора на млякото и 
млечните продукти; счита, че целта 
на подобни мерки следва да бъде да се 
помогне на малките и средните 
млекопроизводители, засегнати най-
силно след премахването на 
системата на квотите през 2015 г., и 
че следва да се заделят средства за 
технологично подобрение на 
производствения процес и стимули за 
производство на продукти с добавена 
стойност; 

Or. hr

Изменение 36
Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. приветства равнището на средствата, 
отпуснати за подпомагане на 
пчеларството, тъй като Парламентът 
последователно сочи пчеларството като
приоритет за бъдещето на селското 
стопанство и за опазването на 
биологичното разнообразие;

13. приветства равнището на средствата, 
отпуснати за подпомагане на 
пчеларството, тъй като Парламентът 
последователно сочи пчеларството и 
запазването на функционалното 
биологично разнообразие, в частност 
опрашителите и услугите, които те 
предоставят, като приоритети за 
бъдещето на селското стопанство;

Or. en
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Изменение 37
Жан-Пол Дьонано

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. подчертава целите за повишаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на европейското селско 
стопанство и изисква да се осигурят 
ресурси за постигането на тези цели.

14. подчертава целите за повишаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на европейското селско 
стопанство и изисква да се осигурят 
ресурси за постигането на тези цели;
припомня потенциала на 
селскостопанската политика по 
отношение на създаването на 
работни места, техническите и 
социалните иновации и устойчивото 
развитие, особено в селските райони, 
където те насърчават регионалното 
развитие;

Or. en

Изменение 38
Лидия Сенра Родригес, Мигел Виегаш

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. подчертава целите за повишаване
на конкурентоспособността и 
устойчивостта на европейското 
селско стопанство и изисква да се 
осигурят ресурси за постигането на тези 
цели.

14. подчертава целта за 
конкурентоспособност на 
европейското селско стопанство и 
изисква да се осигурят ресурси за 
постигането на тези цели, като се 
обръща особено внимание на 
бюджетите, насочени към 
подпомагане на производство за 
местни и близки пазари, къси канали 
и координирането, консолидирането и 
разпространението на местни 
пазари;

Or. pt
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Изменение 39
Лидия Сенра Родригес

Проектостановище
Параграф 14 a (нов)

Проектостановище Изменение

14a. подчертава необходимостта от 
създаване на бюджетен ред за 
подпомагане и признаване на 
важната роля, която играят 
професионалните съюзи на 
земеделските производители в 
Европа;

Or. pt

Изменение 40
Ян Хойтема

Проектостановище
Параграф 14 a (нов)

Проектостановище Изменение

14a. счита, че доброволната 
модулация между стълб І и стълб ІІ 
на селскостопанския бюджет би 
могла да доведе до ефект на 
нарушаване на конкуренцията чрез 
неравномерно разпределение на 
(не)преки субсидии от държавите 
членки; настоятелно призовава 
Комисията да докладва относно 
евентуални странични ефекти от 
тези мерки в светлината на 
междинния преглед на ОСП;

Or. en

Изменение 41
Йенс Роде
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Проектостановище
Параграф 14 a (нов)

Проектостановище Изменение

14a. изразява съжаление за 
въвеждането на гъвкавост между 
стълб І и стълб ІІ, а оттук и 
ренационализацията на европейската 
селскостопанска политика;

Or. en

Изменение 42
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 14 a (нов)

Проектостановище Изменение

14a. призовава за пълно равняване на 
сумите за директни плащания и 
плащания за развитие на селските 
райони в ЕС-28 възможно най-скоро; 
отбелязва, че голямата разлика в 
директните плащания в различните 
държави членки възпрепятства 
конкурентоспособността, и поради 
това призовава Комисията да 
разглежда ЕС-28 като едно цяло на 
световния селскостопански пазар;

Or. en

Изменение 43
Петер Яр

Проектостановище
Параграф 14 a (нов)

Проектостановище Изменение

14a. подчертава значението на 
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развитието на нови пазари за 
поддържане на 
конкурентоспособността и засилване 
на устойчивостта на европейското 
селско стопанство на пазарни кризи, 
както в случая с руското ембарго; 
призовава за финансова подкрепа за 
развитието на пазара, наред 
останалото чрез използване на 
средства от допълнителния налог;

Or. de

Изменение 44
Жан-Пол Дьонано, Йенс Роде

Проектостановище
Параграф 14 a (нов)

Проектостановище Изменение

14a. подчертава, че е важно 
средствата, предназначени за научни 
изследвания в сектора на 
селскостопанските хранителни 
продукти, по-специално от бюджета 
за „Хоризонт 2020“, да не се 
използват за други цели, за да се 
стимулира новаторството в 
селскостопанския сектор;

Or. en

Изменение 45
Марияна Петир

Проектостановище
Параграф 14 a (нов)

Проектостановище Изменение

14a. призовава Комисията да увеличи 
финансирането, определено в 
бюджетите на ЕС за 2016 и 2017 г. за 
резерва за реакция при кризисни 
ситуации в сектора на селското 
стопанство, със 162 милиона евро 
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годишно, които следва да се 
използват за осъществяване на мерки 
за подпомагане на сектора на захарта 
и производителите на захарно цвекло, 
като се има предвид, че квотите за 
производство предстои да бъдат 
премахнати през 2017 г.;

Or. hr

Изменение 46
Никола Капуто

Проектостановище
Параграф 14 a (нов)

Проектостановище Изменение

14a. припомня трудностите, 
срещнати през предишни финансови 
години, в които бюджетните 
кредити бяха намалени; счита, че 
всеки опит за намаляване на 
бюджетните кредити за 
селскостопанския сектор би бил 
неефективен и дори опасен, тъй като 
би изложил на опасност целите на 
ОСП, би засилил уязвимостта на 
сектора и би отслабил значително 
усилията за подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейското селско стопанство;

Or. it

Изменение 47
Лидия Сенра Родригес, Мигел Виегаш

Проектостановище
Параграф 14 б (нов)

Проектостановище Изменение

14б. на мнение е, че следва да се 
предостави конкретен бюджетен ред 
за подпомагане на дребномащабни 
проекти за преработване на 
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селскостопански продукти, насочени 
към къси пазарни канали;

Or. pt

Изменение 48
Лидия Сенра Родригес, Мигел Виегаш

Проектостановище
Параграф 14 в (нов)

Проектостановище Изменение

14в. счита, че следва да се предостави 
бюджетен ред за насърчаване на 
мрежи за дистрибуция, основани на 
къси пазарни канали;

Or. pt


