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28.5.2018 A8-0178/30 

Изменение  30 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 10 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид Европейската 

гражданска инициатива (ЕГИ) под 

заглавието „Забрана на използването 

на глифосат и защита на хората и 

околната среда от токсични 

пестициди“, 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Изменение  31 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Бв 

 

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 

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 в ЕС 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; 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Изменение  32 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Бр 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Бр. като има предвид, че е 

необходимо да се изработи конкретна 

мярка в рамките на развитието на 

селските райони – насочена към осемте 

принципа на Европейския съюз за 

интегрирано управление на вредителите 

(ИУВ) – с цел насърчаване на 

намаляването на използването на 

тежки пестициди и насърчаване на 

използването на нехимически 

алтернативи; 

Бр. като има предвид, че е 

необходимо да се изработи конкретна 

мярка в рамките на развитието на 

селските райони – насочена към осемте 

принципа на Европейския съюз за 

интегрирано управление на вредителите 

(ИУВ) – с цел насърчаване на 

значителното намаляване на 

използването на пестициди и 

насърчаване на използването на 

нехимически алтернативи; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Изменение  33 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. подчертава, че реформата на 

ОСП следва да допринесе за 

изграждането на нова европейска 

продоволствена система в 

съответствие с трансформационно 

ориентирания характер на 

Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие и Парижкото споразумение; 

счита, че за тази цел е необходима 

промяна на парадигмата от „зелена 

революция“ към „агроекологичнен 

подход“ в съответствие със 

заключенията на Международната 

оценка на селскостопанските знания, 

науки и технологии за развитие 

(IAASTD) и с препоръките на 

специалния докладчик на ООН 

относно правото на прехрана 

(A/HRC/34/48), което предполага 

признаване на 

многофункционалността на селското 

стопанство и бърз преход от 

отглеждането на монокултури въз 

основа на интензивното използване 

на химически препарати към 

диверсифицирано и устойчиво селско 

стопанство въз основа на 

агроекологични селскостопански 

практики, с укрепване на местните 
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хранителни системи и дребното 

селскостопанско производство и 

подпомагане на традиционните 

форми на организация; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Изменение  34 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  6a. подчертава, че за гарантиране 

на еднакви условия на конкуренция е 

необходимо установяване на общи за 

ЕС основни изисквания, гарантиращи 

правата на гражданите на 

здравословна околна среда и 

здравословна, питателна храна; 

счита, че тези основни изисквания 

следва да бъдат определени така, че 

да отговарят на съответните 

законови разпоредби и международни 

задължения и да не позволяват 

нанасяне на вреди на околната среда 

или на обществото; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Изменение  35 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9a. настоява за прилагането по 

отношение на плащанията на подход, 

основан на резултатите; поради това 

предлага включването на следните 

теми като показатели: 

– запазване и създаване на работни 

места в сектора; 

– запазване на малките и средни 

селскостопански предприятия; 

– здраве и биологично разнообразие на 

почвите, богато разнообразие на 

видове и таксони; 

– закрила и създаване на материал от 

горния почвен слой и почвена покривка 

срещу ерозията; 

– намаление на загубите на 

хранителни вещества и повишаване 

на качеството на водата; 

– биологично разнообразие, 

включително богатството и 

изобилието на видовете птици, 

дивите опрашители и насекомите; 

– намаляване на зависимостта от 

използването на пестициди и 

въвеждане на интегрирано управление 

на вредителите (ИУВ)1;  
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______________ 

1 В съответствие с Директива 

2009/128/ЕО за устойчива употреба на 

пестициди и с член 67 от Регламент 

(ЕО) № 1107/2009. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Изменение  36 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  25а. отхвърля съкращаването с 25% 

на бюджета за развитие на селските 

райони, както е посочено в 

неотдавнашното предложение за 

МФР за периода 2021 – 2027 г. от 2 

май 2018 г.; настоява, че никои 

бюджетни съкращения в областта на 

селското стопанство и развитието 

на селските райони не трябва да 

водят до намаляване на амбициите в 

сравнение със сегашната ОСП; 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Изменение  37 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 140 

 

Предложение за резолюция Изменение 

140. счита, че макар търговските 

споразумения да са от полза за някои 

селскостопански сектори на ЕС и да са 

необходими за засилване на позицията 

на ЕС на световния селскостопански 

пазар, както и да са от полза за 

икономиката на ЕС като цяло, те 

създават и редица предизвикателства, 

особено за малките и средните 

земеделски стопанства и 

чувствителните сектори, които трябва 

да бъдат взети под внимание, като 

например спазване на санитарните, 

фитосанитарните, екологичните, 

социалните стандарти и стандартите в 

областта на хуманното отношение към 

животните на ЕС, което изисква 

съгласуваност между търговската 

политика и определени цели на ОСП и 

не трябва да води до занижаване на 

европейските високи стандарти или да 

излага на риск нейните селски 

територии; 

140. счита, че макар търговските 

споразумения да са от полза, особено за 

най-големите участници в някои 

селскостопански сектори на ЕС, и да са 

необходими за засилване на позицията 

на ЕС на световния селскостопански 

пазар, както и да са от полза за 

икономиката на ЕС като цяло, те 

създават и редица предизвикателства, 

особено за малките и средните 

земеделски стопанства и 

чувствителните сектори, които трябва 

да бъдат взети под внимание, като 

например спазване на санитарните, 

фитосанитарните, екологичните, 

социалните стандарти и стандартите в 

областта на хуманното отношение към 

животните на ЕС, което изисква 

съгласуваност между търговската 

политика и определени цели на ОСП и 

не трябва да води до занижаване на 

европейските високи стандарти или да 

излага на риск нейните селски 

територии; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Изменение  38 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 143 

 

Предложение за резолюция Изменение 

143. подчертава, че макар и да е 

важно да се продължи работата за 

увеличаване на достъпа до пазара за 

европейските селскостопански 

продукти, необходими са адекватни 

мерки за защита на европейското селско 

стопанство, които отчитат специфични 

за секторите безпокойства, като 

например предпазни механизми или 

потенциалното изключване от 

преговорите на най-чувствителните 

сектори и прилагане на принципа на 

реципрочност по отношение на 

производствените условия, за да се 

гарантират равнопоставени условия на 

конкуренция между земеделските 

стопани в Европейския съюз и техните 

чуждестранни конкуренти; настоява, че 

европейското производство не трябва да 

бъде подкопавано от неотговарящ на 

стандартите внос с по-лошо качество; 

143. подчертава, че макар и да е 

важно да се продължи работата за 

увеличаване на достъпа до пазара за 

европейските селскостопански 

продукти, необходими са адекватни 

мерки за защита на европейското селско 

стопанство, които отчитат специфични 

за секторите безпокойства, като 

например предпазни механизми за 

избягване на отрицателни социално-

икономически въздействия върху 

дребно- и средномащабните 

земеделски стопани в ЕС и в трети 

държави, или потенциалното 

изключване от преговорите на най-

чувствителните сектори и прилагане на 

принципа на реципрочност по 

отношение на производствените 

условия, за да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

между земеделските стопани в 

Европейския съюз и техните 

чуждестранни конкуренти; настоява, че 

европейското производство не трябва да 

бъде подкопавано от неотговарящ на 

стандартите внос с по-лошо качество; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Изменение  39 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 146 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  146a. освен това счита, че на 

стоките, чието производство е 

свързано с обезлесяване, заграбване на 

земя или ресурси и нарушения на 

правата на човека, не следва да бъде 

предоставян достъп до пазара на ЕС; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Изменение  40 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Марк 

Тарабела, Никола Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 168 

 

Предложение за резолюция Изменение 

168. признава колко е важно в 

процеса на вземане на решения за ОСП 

да бъдат включени институциите и 

експертите, отговарящи за политиките 

в областта на здравето и околната среда, 

които засягат биологичното 

разнообразие, изменението на климата, 

замърсяването на въздуха, почвата и 

водите; 

168. признава, че следва в процеса на 

вземане на решения за ОСП, особено в 

стратегическото планиране на 

държавите членки, да бъдат включени 

всички съответни институции и 

експерти, отговарящи за политиките в 

областта на здравето и околната среда, 

които засягат биологичното 

разнообразие, изменението на климата, 

замърсяването на въздуха, почвата и 

водите; 

Or. en 
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Изменение  41 

Томас Вайтц, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

Джуд Къртън-Дарлинг, Павел Поц, Карин Каденбах, Мария Нойхл, Никола 

Капуто, Мария Лидия Сенра Родригес, Тереза Грифин 

 

Доклад A8-0178/2018 

Херберт Дорфман 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство 

2018/2037(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 171 

 

Предложение за резолюция Изменение 

171. припомня, че гладът и 

недохранването в развиващите се 

страни са свързани като цяло с липсата 

на покупателна способност и/или 

неспособността на бедното население в 

селските райони да се самоиздържа; във 

връзка с това настоятелно приканва ЕС 

активно да помага на развиващите се 

страни да преодолеят пречките 

(например лоша инфраструктура и 

незадоволителна логистика) пред 

собственото си селскостопанско 

производство; 

171. припомня, че гладът и 

недохранването в развиващите се 

страни са свързани като цяло с липсата 

на покупателна способност и/или 

неспособността на бедното население в 

селските райони да се самоиздържа; във 

връзка с това настоятелно приканва ЕС 

активно да помага на развиващите се 

страни да преодолеят пречките 

(например лоша инфраструктура и 

незадоволителна логистика) пред 

собственото си селскостопанско 

производство, включително чрез 

преустановяване на дъмпинговите 

практики, свързани с агресивен 

износен дневен ред; 

Or. en 

 

 


