
AM\1215932BG.docx PE658.378v01-00

BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0198/279

Изменение 279
Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В контекста на повишената 
амбиция в областта на околната 
среда и климата и в съответствие с 
целите на Европейския зелен пакт 
насърчаването на консумацията на 
месо чрез схеми и кампании за 
промоция на месото не следва повече 
да се подпомага с финансиране по 
линия на ОСП. Мерките за 
насърчаване на консумацията на месо 
се ръководят предимно от 
икономическите интереси, като се 
пренебрегва тяхното въздействие 
върху общественото здраве, 
хуманното отношение към 
животните, биологичното 
разнообразие и околната среда. 
Схемите за промоция на месото са в 
ущърб на националните политики и 
политиките на ЕС в тези области, 
които имат за цел здравословно 
хранене и намаляване на 
консумацията на месо. В този 
контекст защитата на 
общественото здраве, хуманното 
отношение към животните и 
околната среда следва да бъдат 
вземани под внимание като 
приоритет.
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Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 б) Една от целите, определени в 
стратегията „От фермата до 
трапезата“, е да се увеличи 
наличието на алтернативни 
протеини, например протеини на 
растителна основа и заместители на 
месото, което ще допринесе за 
амбицията на Съюза да намали 
емисиите на парникови газове в 
борбата срещу изменението на 
климата. В този контекст следва да 
се избягва въвеждането на пречки 
пред наличието и предлагането на 
пазара на безопасни и 
екологосъобразни алтернативни 
източници на протеини.
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