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28.5.2018 A8-0178/3 

Изменение  3 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение П 

 

Предложение за резолюция Изменение 

П. като има предвид, че през 

последните няколко години 

земеделските стопани са изправени пред 

все по-голяма нестабилност на цените, 

която е отражение на колебанията на 

цените на световните пазари и 

несигурността, предизвикана от 

макроикономическите промени, 

външните политики, като например 

търговските, политическите и 

дипломатическите въпроси, санитарните 

кризи, свръхпроизводството в 

определени европейски сектори, 

изменението на климата и по-честите 

екстремни метеорологични събития в 

ЕС; 

П. като има предвид, че през 

последните няколко години 

земеделските стопани са изправени пред 

все по-голяма нестабилност на цените, 

която е отражение на колебанията на 

цените на световните пазари и 

несигурността, предизвикана от 

макроикономическите промени, 

външните политики, като например 

търговските, политическите и 

дипломатическите въпроси, като 

например руската забрана вследствие 

на санкциите на ЕС, санитарните 

кризи, свръхпроизводството в 

определени европейски сектори, 

изменението на климата и по-честите 

екстремни метеорологични събития в 

ЕС; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Изменение  4 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение У 

 

Предложение за резолюция Изменение 

У. като има предвид, че е от 

съществено значение да се гарантират 

условия на равнопоставеност, 

справедливи цени и справедлив 

стандарт на живот за всички земеделски 

стопани в регионите и всички държави – 

членки на ЕС, с което да се осигурят 

достъпни цени за гражданите и 

потребителите, и че е налице 

селскостопанска дейност във всички 

части на Съюза, включително в райони 

с природни ограничения; като има 

предвид, че е от съществено значение да 

се насърчава потреблението на и 

достъпът до висококачествена храна и 

здравословно и устойчиво хранене, като 

същевременно се изпълняват 

ангажиментите за социална и 

екологична устойчивост, действия в 

областта на климата, здравеопазване, 

здраве на животните и растенията и 

хуманно отношение към животните и 

балансирано развитие на селските 

райони; 

У. като има предвид, че е от 

съществено значение да се гарантират 

условия на равнопоставеност, 

справедливи цени и справедлив 

стандарт на живот за всички земеделски 

стопани в регионите и всички държави – 

членки на ЕС, с което да се осигурят 

справедливи цени за гражданите и 

потребителите, и че е налице 

селскостопанска дейност във всички 

части на Съюза, включително в райони 

с природни ограничения; като има 

предвид, че е от съществено значение да 

се насърчава потреблението на и 

достъпът до висококачествена храна и 

здравословно и устойчиво хранене, като 

същевременно се изпълняват 

ангажиментите за социална и 

екологична устойчивост, действия в 

областта на климата, здравеопазване, 

здраве на животните и растенията и 

хуманно отношение към животните и 

балансирано развитие на селските 

райони; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Изменение  5 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Аа. като има предвид, че 

увеличаването на световната търговия 

предоставя както възможности, така 

и предизвикателства, свързани, наред 

с другото, с околната среда, 

изменението на климата, опазването на 

водите, липсата на земеделска земя и 

деградацията на почвите, и така изисква 

адаптиране на правилата на 

международната търговия, като се даде 

възможност за общи условия на 

равнопоставеност въз основа на високи 

стандарти и справедливи и устойчиви 

условия за обмена на стоки и услуги, 

както и обновени и ефикасни механизми 

за търговска защита в съответствие с 

вече съществуващите в ЕС социални, 

икономически, екологични, здравни, 

санитарни и фитосанитарни стандарти, 

както и стандарти за хуманно 

отношение към животните; 

Аа. като има предвид, че 

увеличаването на световната търговия 

предоставя заплахи, свързани, наред с 

другото, със социалното положение 

на земеделските стопани, околната 

среда, изменението на климата, 

опазването на водите, липсата на 

земеделска земя и деградацията на 

почвите, и така изисква адаптиране на 

правилата на международната търговия, 

като се даде възможност за общи 

условия на равнопоставеност въз основа 

на високи стандарти и справедливи и 

устойчиви условия за обмена на стоки и 

услуги, както и обновени и ефикасни 

механизми за търговска защита в 

съответствие с вече съществуващите в 

ЕС социални, икономически, 

екологични, здравни, санитарни и 

фитосанитарни стандарти, както и 

стандарти за хуманно отношение към 

животните; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Изменение  6 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A п (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ап. като има предвид, че 

консумацията на наситени мазнини и 

червено месо в Съюза продължава да 

бъде много над препоръчвания 

хранителен прием, а хранителната 

промишленост продължава да има 

значителен принос за емисиите на 

парникови газове и на азот; 

заличава се 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Изменение  7 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Бв. като има предвид, че е от 

съществено значение да се укрепи още 

повече позицията на земеделските 

стопани в рамките на веригата за 

доставка на храни и да се гарантира 

лоялната конкуренция в рамките на 

единния пазар със справедливи и 

прозрачни правила, които отчитат 

особеностите на селското стопанство в 

отношенията между производството и 

другите звена във веригата на доставка 

на храни, намиращи се надолу или 

нагоре по веригата, и да се предоставят 

стимули за ефективно предотвратяване 

на риска и кризите, включително 

активни управленски инструменти, 

които ще могат да осигуряват 

предлагане според търсенето и които 

могат да се прилагат на секторно 

равнище и от публични органи, както се 

посочва в доклада на експертната група 

за селскостопанските пазари; като има 

предвид, че аспектите извън обхвата на 

ОСП, които влияят на 

конкурентоспособността и условията на 

равнопоставеност на земеделските 

стопани, трябва също да бъдат взети 

предвид и да се наблюдават по 

подходящ начин; 

Бв. като има предвид, че е от 

съществено значение да се укрепи още 

повече позицията на земеделските 

стопани в рамките на веригата за 

доставка на храни и да се гарантира 

лоялната конкуренция в рамките на 

вътрешния пазар със справедливи и 

прозрачни правила, които отчитат 

особеностите на селското стопанство в 

отношенията между производството и 

другите звена във веригата на доставка 

на храни, намиращи се надолу или 

нагоре по веригата, и да се предоставят 

стимули за ефективно предотвратяване 

на риска и кризите, включително 

активни управленски инструменти, 

които ще могат да осигуряват 

предлагане според търсенето и които 

могат да се прилагат на секторно 

равнище и от публични органи, както се 

посочва в доклада на експертната група 

за селскостопанските пазари; като има 

предвид, че аспектите извън обхвата на 

ОСП, които влияят на 

конкурентоспособността и условията на 

равнопоставеност на земеделските 

стопани, като например 

задължително етикетиране на 

страната на произход, трябва също да 

бъдат взети предвид и да се наблюдават 

по подходящ начин; 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Изменение  8 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства намерението за 

опростяване и модернизиране на ОСП в 

икономическа полза на земеделските 

стопани и с цел отговаряне на 

очакванията на гражданите, но 

подчертава, че първостепенните 

приоритети на реформата трябва да 

бъдат принципите, залегнали в Римския 

договор, целостта на единния пазар и 

истинската обща политика, подобаващо 

финансирана от ЕС, която е модерна и 

ориентирана към резултатите, подкрепя 

устойчивото селско стопанство и 

гарантира безопасни, висококачествени 

и разнообразни храни, заетост и 

развитие в селските райони; 

1. приветства намерението за 

опростяване и модернизиране на ОСП в 

икономическа полза на земеделските 

стопани и с цел отговаряне на 

очакванията на гражданите, но 

подчертава, че първостепенните 

приоритети на реформата трябва да 

бъдат принципите, залегнали в Римския 

договор, правилното функциониране 

на вътрешния пазар и истинската обща 

политика, подобаващо финансирана от 

ЕС, която е модерна и ориентирана към 

резултатите, подкрепя устойчивото 

селско стопанство и гарантира 

безопасни, висококачествени и 

разнообразни храни, заетост и развитие 

в селските райони; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Изменение  9 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. приветства предложението на 

Комисията да предостави по-голяма 

гъвкавост на държавите членки, 

регионите и земеделските стопани в 

рамките на по-висок финансов праг за 

правилата „de minimis“ в селското 

стопанство, като същевременно се 

запази целостта на вътрешния пазар; 

29. приветства предложението на 

Комисията да предостави по-голяма 

гъвкавост на държавите членки, 

регионите и земеделските стопани в 

рамките на по-висок финансов праг за 

правилата „de minimis“ в селското 

стопанство, като същевременно се 

запази правилното функциониране на 

вътрешния пазар; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Изменение  10 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. подчертава значението на 

осигуряването на значителен бюджет 

за стълб II (политика за развитие на 

селските райони) в общия бюджет на 

ОСП; 

44. подчертава значението на 

осигуряването на подходящ бюджет за 

стълб II (политика за развитие на 

селските райони) в общия бюджет на 

ОСП; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Изменение  11 

Жак Коломбие, Анджело Чока, Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. счита, че е необходима по-

целенасочена подкрепа за различните 

селскостопански системи, особено по 

отношение на малките и средните 

семейни земеделски стопанства и 

младите земеделски стопани, с цел 

укрепване на регионалните икономики 

посредством продуктивно в 

икономически, екологичен и социален 

план селско стопанство; счита, че това 

може да бъде постигнато чрез 

задължителна преразпределителна по-

висока ставка на помощта за първите 

хектари на дадено стопанство, свързана 

със средния размер на стопанство в 

държавите членки с оглед на широката 

гама от размери на стопанствата в целия 

ЕС; подчертава, че подкрепата за по-

големите стопанства следва да бъде 

постепенно намаляваща, което отразява 

икономиите от мащаба, със 

задължителен таван, за който да се 

вземе решение на европейско равнище, 

и гъвкави критерии за отчитане на 

капацитета на стопанствата и 

кооперациите да предоставят стабилна 

заетост, с цел задържане на хората в 

селските райони; счита, че освободените 

средства посредством определяне на 

таван и постепенно намаляване следва 

да останат в държавата членка или 

50. счита, че е необходима по-

целенасочена подкрепа за различните 

селскостопански системи, особено по 

отношение на малките и средните 

семейни земеделски стопанства и 

младите земеделски стопани, с цел 

укрепване на регионалните икономики 

посредством продуктивно в 

икономически, екологичен и социален 

план селско стопанство; счита, че това 

може да бъде постигнато чрез 

задължителна преразпределителна по-

висока ставка на помощта за първите 

хектари на дадено стопанство, свързана 

със средния размер на стопанство в 

държавите членки с оглед на широката 

гама от размери на стопанствата в целия 

ЕС; подчертава, че подкрепата за 

стопанствата, които са под 

контрола на дружества, чиято 

основна дейност не е 

селскостопанска, следва да бъде 

постепенно намаляваща, което отразява 

икономиите от мащаба, със 

задължителен таван, за който да се 

вземе решение на европейско равнище, 

и гъвкави критерии за отчитане на 

капацитета на стопанствата и 

кооперациите да предоставят стабилна 

заетост, с цел задържане на хората в 

селските райони; счита, че освободените 
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региона, от който произлизат; средства посредством определяне на 

таван и постепенно намаляване следва 

да останат в държавата членка или 

региона, от който произлизат; 

Or. en 

 

 


