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Изменение 1
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; настоява 
всички допълнителни мерки във 
връзка със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; признава, че 
ОСП изисква цялостна реформа с цел 
привеждане в съответствие с 
Европейския зелен пакт; настоява 
земеделските стопани да бъдат 
подпомогнати по подходящ начин, за 
да постигнат увеличената амбиция 
на Европейския зелен пакт в 
съответствие с принципа, съгласно 
който публичната подкрепа следва да 
взема под внимание екологичните и 
здравните въпроси от самото начало; 
настоява зеленият преход да бъде 
финансиран, на първо място, чрез 
преразпределяне на настоящите 
равнища на разходите по ОСП с цел 
по-голяма екологична съгласуваност 
като приоритет, и на второ място, 
чрез нови средства и допълнителни 
собствени ресурси на ЕС само при 
необходимост;

Or. en

Изменение 2
Марлене Мортлер, Петер Яр, Норберт Линс, Лена Дюпон, Кристине Шнайдер, 
Херберт  Дорфман, Симоне Шмидбауер

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. очаква в бъдещата многогодишна 1. очаква в бъдещата многогодишна 
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финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; настоява 
всички допълнителни мерки във връзка 
със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; настоява 
всички допълнителни мерки във връзка 
със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС; 
посочва, че допълнителните мерки по 
линия на Европейския зелен пакт и 
стратегията „От фермата до 
трапезата“ не трябва да бъдат 
финансирани за сметка на 
съществуващите средства за общата 
селскостопанска политика (ОСП);

Or. de

Изменение 3
Дан-Щефан Мотряну

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; настоява 
всички допълнителни мерки във връзка 
със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
най-малко на настоящите равнища; 
настоява всички допълнителни мерки 
във връзка със зеления преход, 
включително постигането на целите 
на стратегията „От фермата до 
трапезата“ и стратегията за 
биологичното разнообразие, да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

Or. ro

Изменение 4
Кармен Аврам, Тонино Пицула, Пина Пичерно, Юозас Олекас, Иво Христов, 
Атила Ара-Ковач, Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Марк Тарабела
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Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; настоява 
всички допълнителни мерки във връзка 
със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
най-малко на настоящите равнища в 
реално изражение; настоява всички 
допълнителни мерки във връзка със 
зеления преход да бъдат финансирани с 
нови средства и с допълнителни 
собствени ресурси на ЕС, които ще 
надхвърлят рамките на 
предложението за МФР;

Or. en

Изменение 5
Даниел Буда

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; настоява 
всички допълнителни мерки във връзка 
със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
най-малко на настоящите равнища; 
настоява, с цел постигане на 
амбициозните екологични цели, 
всички допълнителни мерки във връзка 
със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

Or. en

Изменение 6
Клара Агилера

Проект на становище
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Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; настоява 
всички допълнителни мерки във връзка 
със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
най-малко на настоящите равнища; 
настоява всички допълнителни мерки 
във връзка със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

Or. es

Изменение 7
Балаж Хидвеги

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; настоява 
всички допълнителни мерки във връзка 
със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
най-малко на настоящите равнища; 
настоява всички допълнителни мерки 
във връзка със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

Or. en

Изменение 8
Ан Сандер

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 

1. очаква в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР) вноската за 
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областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; настоява 
всички допълнителни мерки във връзка 
със зеления преход да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

областта на селското стопанство и 
развитието на селските райони да остане 
на настоящите равнища; подчертава, че 
всички допълнителни мерки във връзка 
със зеления преход трябва да бъдат 
финансирани с нови средства и с 
допълнителни собствени ресурси на ЕС;

Or. fr

Изменение 9
Балаж Хидвеги

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. признава постигнатото до 
момента от ОСП по отношение на 
свързаните с околната среда и 
климата резултати; подчертава, че 
ОСП след 2020 г. представлява по-
голяма амбиция по отношение на 
околната среда и климата, което е 
отразено във всеки стратегически 
план по ОСП на ЕС-27; призовава 
Комисията, предвид тази по-висока 
степен на амбиция на новата ОСП, 
всяка нова цел на Зеления пакт, която 
е свързана със селското стопанство и 
е насочена към неутралност по 
отношение на климата, да бъде 
отделена от текущите преговори по 
ОСП, като се има предвид не само 
финансовото ѝ въздействие, но и 
въздействието ѝ върху 
продоволствената сигурност;

Or. en

Изменение 10
Мартин Хлавачек, Хилде Вотманс, Улрике Мюлер, Елси Катайнен, Ирен Толре, 
Жереми Десерл, Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
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Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. приветства измененото 
предложение за МФР на Комисията 
от 27 и 28 май, включително 
съобщението, озаглавено „Часът на 
Европа: възстановяване и подготовка 
за следващото поколение“, с 
разпоредбата му за увеличаване на 
финансирането за общата 
селскостопанска политика спрямо 
предходното предложение за МФР;

Or. en

Изменение 11
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. приветства предложението на 
Комисията за временни 
допълнителни ресурси чрез фонда Next 
Generation EU, но подчертава, че 
въпреки това наличието на силна 
МФР продължава да бъде от 
жизненоважно значение;

Or. en

Изменение 12
Мартин Хлавачек, Хилде Вотманс, Улрике Мюлер, Елси Катайнен, Ирен Толре, 
Жереми Десерл, Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. подчертава, че това увеличено 
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финансиране е от съществено 
значение за реализирането на 
предложените цели и амбицията на 
бъдещата ОСП, постигането на 
целите на Зеления пакт в селското 
стопанство за укрепване на 
устойчивостта на хранително-
вкусовата промишленост и за 
гарантиране на устойчиво 
производство на храни, което зависи 
не само от добре финансираната 
ОСП, но и от други инструменти на 
МФР, като например научните 
изследвания, инвестициите в 
иновации или цифрови технологии и 
улесняването на достъпа на 
земеделските стопани и хранително-
вкусовата промишленост до тях;

Or. en

Изменение 13
Балаж Хидвеги

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. призовава Комисията, че 
екологичният преход в селското 
стопанство трябва да гарантира 
балансиран подход по отношение на 
трите измерения на устойчивостта, 
т.е. социални, екологични и 
икономически; подчертава 
значението на член 2, параграф 1, 
буква б) от Парижкото споразумение, 
в който се признава основният 
приоритет за гарантиране на 
продоволствената сигурност чрез 
адаптиране към въздействието на 
изменението на климата;

Or. en
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Изменение 14
Мартин Хлавачек, Улрике Мюлер, Елси Катайнен, Ирен Толре, Жереми Десерл, 
Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)

Проект на становище Изменение

1в. приветства предложението за 
допълване на Фонда за справедлив 
преход (ФСП), включително с 
допълнителни средства от Next 
Generation EU, и двата допълнителни 
стълба на механизма за справедлив 
преход, а именно специална схема в 
рамките на InvestEU и механизъм за 
отпускане на заеми в публичния 
сектор, и подчертава, че за да могат 
ФСП и екологичният преход да бъдат 
успешни и ефективни за селското 
стопанство и селските райони, те 
трябва да бъдат изпълнени по 
справедлив, приобщаващ и научно 
обоснован начин съвместно със 
заинтересованите страни;

Or. en

Изменение 15
Даниел Буда

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва съобщението на 
Комисията относно Плана за 
инвестиции за устойчива Европа 
(COM(2020)0021), но подчертава, че 
предложените в него елементи, 
включително Фонда за справедлив 
преход, зависят изцяло от наличието на 
амбициозно споразумение за МФР; 
изразява дълбока загриженост, че 
предварителното предоставяне на 
средства от бюджета на ЕС за покриване 

2. отбелязва съобщението на 
Комисията относно Плана за 
инвестиции за устойчива Европа 
(COM(2020)0021), но подчертава, че 
предложените в него елементи, 
включително Фонда за справедлив 
преход, зависят изцяло от наличието на 
амбициозно споразумение за МФР; 
изразява дълбока загриженост, че 
предварителното предоставяне на 
средства от бюджета на ЕС за покриване 
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на новите нужди от разходи вследствие 
на пандемията от COVID-19 може да 
лиши земеделските стопани в ЕС от 
финансиране през последните години от 
МФР, което би било особено вредно, 
ако от тях се очаква да спазват новите 
задължения съгласно Зеления пакт;

на новите нужди от разходи вследствие 
на пандемията от COVID-19 може да 
лиши земеделските стопани в ЕС от 
финансиране през последните години от 
МФР, което би било особено вредно, 
ако от тях се очаква да спазват новите 
задължения съгласно Зеления пакт; 
подчертава, че преходът към 
устойчивост е справедлив, приемлив и 
отговорен, като включва всички 
икономически и социални сектори с 
цел да се избегне всякакъв натиск 
върху сектора на селското 
стопанство;

Or. en

Изменение 16
Мартин Хлавачек, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Жереми Десерл, Атидже Алиева-
Вели, Елси Катайнен

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва съобщението на 
Комисията относно Плана за 
инвестиции за устойчива Европа 
(COM(2020)0021), но подчертава, че 
предложените в него елементи, 
включително Фонда за справедлив 
преход, зависят изцяло от наличието на 
амбициозно споразумение за МФР; 
изразява дълбока загриженост, че 
предварителното предоставяне на 
средства от бюджета на ЕС за покриване 
на новите нужди от разходи вследствие 
на пандемията от COVID-19 може да 
лиши земеделските стопани в ЕС от 
финансиране през последните години от 
МФР, което би било особено вредно, 
ако от тях се очаква да спазват новите 
задължения съгласно Зеления пакт;

2. отбелязва съобщението на 
Комисията относно Плана за 
инвестиции за устойчива Европа 
(COM(2020)0021), но подчертава, че 
предложените в него елементи, 
включително Фонда за справедлив 
преход, зависят изцяло от наличието на 
амбициозно споразумение за МФР; 
изразява дълбока загриженост, че 
предварителното предоставяне на 
средства от бюджета на ЕС за покриване 
на новите нужди от разходи вследствие 
на пандемията от COVID-19 може да 
доведе до недостиг на средства през 
следващите програмни години, което 
може да се отрази на способността 
на селскостопанския сектор да 
постигне целите и амбициите на 
стратегията „От фермата до 
трапезата“ и на стратегията за 
биологичното разнообразие и да лиши 
земеделските стопани в ЕС от 
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финансиране през последните години от 
МФР, което би било особено вредно, 
ако от тях се очаква да спазват новите 
задължения съгласно Зеления пакт;

Or. en

Изменение 17
Кармен Аврам, Тонино Пицула, Пина Пичерно, Юозас Олекас, Иво Христов, 
Паоло Де Кастро, Марк Тарабела

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва съобщението на 
Комисията относно Плана за 
инвестиции за устойчива Европа 
(COM(2020)0021), но подчертава, че 
предложените в него елементи, 
включително Фонда за справедлив 
преход, зависят изцяло от наличието на 
амбициозно споразумение за МФР; 
изразява дълбока загриженост, че 
предварителното предоставяне на 
средства от бюджета на ЕС за покриване 
на новите нужди от разходи вследствие 
на пандемията от COVID-19 може да 
лиши земеделските стопани в ЕС от 
финансиране през последните години от 
МФР, което би било особено вредно, 
ако от тях се очаква да спазват новите 
задължения съгласно Зеления пакт;

2. отбелязва съобщението на 
Комисията относно Плана за 
инвестиции за устойчива Европа 
(COM(2020)0021), но подчертава, че 
предложените в него елементи, 
включително Фонда за справедлив 
преход, зависят изцяло от наличието на 
амбициозно споразумение за МФР; 
изразява дълбока загриженост, че 
предварителното предоставяне на 
средства от бюджета на ЕС за покриване 
на новите нужди от разходи вследствие 
на пандемията от COVID-19 може да 
лиши земеделските стопани в ЕС от 
финансиране през последните години от 
МФР, което би било особено вредно, 
ако от тях се очаква да спазват 
строгите задължения съгласно Зеления 
пакт;

Or. en

Изменение 18
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. отбелязва съобщението на 
Комисията относно Плана за 
инвестиции за устойчива Европа 
(COM(2020)0021), но подчертава, че 
предложените в него елементи, 
включително Фонда за справедлив 
преход, зависят изцяло от наличието на 
амбициозно споразумение за МФР; 
изразява дълбока загриженост, че 
предварителното предоставяне на 
средства от бюджета на ЕС за покриване 
на новите нужди от разходи вследствие 
на пандемията от COVID-19 може да 
лиши земеделските стопани в ЕС от 
финансиране през последните години от 
МФР, което би било особено вредно, 
ако от тях се очаква да спазват 
новите задължения съгласно Зеления 
пакт;

2. отбелязва съобщението на 
Комисията относно Плана за 
инвестиции за устойчива Европа 
(COM(2020)0021), но подчертава, че 
предложените в него елементи, 
включително Фонда за справедлив 
преход, зависят от наличието на 
амбициозно споразумение за МФР; 
изразява дълбока загриженост, че 
предварителното предоставяне на 
средства от бюджета на ЕС за покриване 
на новите нужди от разходи вследствие 
на пандемията от COVID-19 може да 
лиши земеделските стопани в ЕС от 
финансиране през последните години от 
МФР, което би ги затруднило да 
поемат своя дял от амбицията 
съгласно Зеления пакт;

Or. en

Изменение 19
Ирен Толре, Жереми Десерл, Мартин Хлавачек, Адриан Васкес Ласара, Улрике 
Мюлер

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. приветства предложението на 
Комисията за разпределяне на 15 
милиарда евро за развитие на 
селските райони в контекста на Next 
Generation UE, но изразява съжаление, 
че не е предложено разпределяне на 
средства за първия стълб на ОСП в 
рамките на този нов инструмент, 
като се взема предвид 
необходимостта от подобряване на 
директните плащания и подкрепата 
за секторните програми, за да се 
помогне на земеделските стопани да 
преодолеят кризата с Covid-19 и да се 
съобразят с новите цели на Зеления 



PE653.799v01-00 14/36 AM\1207549BG.docx

BG

пакт;

Or. en

Изменение 20
Мартин Хлавачек, Хилде Вотманс, Улрике Мюлер, Елси Катайнен, Ирен Толре, 
Жереми Десерл, Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. подчертава, че е важно да се 
улесни достъпът до публично и 
частно финансиране с цел подкрепа за 
увеличаването на зелените 
инвестиции, развитието и достъпа 
до инструментите за цифровизация, 
модернизацията и иновациите, което 
ще позволи на земеделските стопани, 
селскостопанския сектор и селските 
райони да посрещнат 
предизвикателствата и 
възможностите за реализиране на 
целите и амбициите на Зеления 
пакт;

Or. en

Изменение 21
Кармен Аврам, Тонино Пицула, Пина Пичерно, Юозас Олекас, Иво Христов, 
Атила Ара-Ковач, Изабел Карваляйш, Марк Тарабела

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. приветства предложенията на 
Комисията относно МФР и Next 
Generation EU, включително 
допълнителните средства в размер на 
32,5 милиарда евро за Фонда за 
справедлив преход и 1 милиард евро за 
Европейския фонд за устойчиво 
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развитие, с цел да се улесни 
Европейският инвестиционен 
фонд при предоставянето на подкрепа 
за широк кръг малки и средни 
предприятия;

Or. en

Изменение 22
Ружа Томашич

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. настоява, че исканията за 
земеделските стопани, произтичащи 
от Европейския зелен пакт, 
включително стратегията „От 
фермата до трапезата“ и 
стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие за 2030 г., следва да 
бъдат финансирани и с други 
бюджетни средства, а не само от 
пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП);

Or. hr

Изменение 23
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. отбелязва, че Планът за 
инвестиции за устойчива Европа 
разчита до известна степен на 
натрупването на частни инвестиции, 
които вероятно ще бъдат по-малко 
налични в годините след 
пандемията от COVID-19, и че 
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следователно наличието на силна 
МФР е от още по-жизненоважно 
значение;

Or. en

Изменение 24
Масали Агилар

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. посочва, че селското 
стопанство в ЕС е единствената 
значима система в света, която е 
намалила емисиите си на парникови 
газове (с 20% от 1990 г. насам);

Or. es

Изменение 25
Елси Катайнен, Хилде Вотманс, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Мартин Хлавачек, 
Жереми Десерл, Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. да се осигури възможност за 
малките и средните предприятия в 
селските райони, в т.ч. земеделските 
стопанства, да използват 
инвестиционни фондове;

Or. en

Изменение 26
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
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Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. приветства амбицията на 
Комисията да отдели по-голям от 
всякога дял от публичните разходи за 
климата и околната среда в рамките 
на бюджета на ЕС; отбелязва 
амбицията на Парламента за 30% 
разходи за интегриране на въпросите, 
свързани с климата, и 10% разходи за 
биологично разнообразие в бюджета 
за 2021 г.; призовава за 50% цел за 
разходите, свързани с климата, в 
МФР като цяло; припомня, че ОСП 
като най-голямата бюджетна 
позиция е от решаващо значение за 
постигането на тези цели; припомня, 
че всички допълнителни ресурси също 
следва да допринасят за същите цели;

Or. en

Изменение 27
Кармен Аврам, Тонино Пицула, Пина Пичерно, Юозас Олекас, Иво Христов, 
Атила Ара-Ковач, Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Марк Тарабела

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. призовава Европейската 
комисия и държавите членки да 
използват инструмента за 
възстановяване и устойчивост по 
целесъобразност, да предоставят 
допълнителна подкрепа на 
европейските земеделски стопани и 
кооперативните предприятия, за да 
се справят последователно с 
предизвикателствата, произтичащи 
от необходимостта да 
гарантират спазването на новите 
правила и да се адаптират към 
неблагоприятните последици от 
изменението на климата по начин, 
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който не застрашава производството 
на храни и спазва принципа на 
устойчивост;

Or. en

Изменение 28
Мартин Хлавачек, Улрике Мюлер, Елси Катайнен, Ирен Толре, Жереми Десерл, 
Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. подчертава, че различните 
стартови позиции и потенциал за 
развитие на различните региони и 
държави членки трябва да бъдат 
взети предвид при разработването на 
националните планове, 
разпределянето на финансирането и в 
по-дългосрочната финансова 
перспектива;

Or. en

Изменение 29
Масали Агилар

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. призовава Комисията 
промените в правилата за 
държавната помощ и правилата за 
конкуренцията да не вредят на общия 
характер на ОСП;

Or. es

Изменение 30
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Ан Сандер, Херберт  Дорфман

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната среда 
и климата;

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната среда 
и климата; посочва във връзка с това, 
че прилагането на Зеления пакт и на 
стратегията „От фермата до 
трапезата“ не трябва да води до 
занижаване на нашите цели, и по-
специално целта за осигуряване на 
устойчив поминък за нашите 
земеделски стопани; посочва във 
връзка с това, че не е възможно да се 
изисква повече от земеделските 
стопани с по-малко финансиране;

Or. fr

Изменение 31
Балаж Хидвеги

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 
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изискванията, свързани с околната среда 
и климата;

изискванията, свързани с околната среда 
и климата; посочва, че за всяка нова 
цел на Зеления пакт, която е свързана 
със селското стопанство и е насочена 
към неутралност по отношение на 
климата, следва да бъде публикуван 
отделен проект на законодателно 
предложение в съответствие с 
правилата, без да се възпрепятстват 
текущите законодателни процеси;

Or. en

Изменение 32
Даниел Буда

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната среда 
и климата;

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната среда 
и климата; обръща внимание на 
забавянето на преговорите за 
реформа на ОСП и настоява процесът 
да продължи и да бъде завършен с цел 
гарантиране на предвидимостта в 
селскостопанския сектор;

Or. en

Изменение 33
Кармен Аврам, Тонино Пицула, Пина Пичерно, Юозас Олекас, Иво Христов, 
Атила Ара-Ковач, Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро, Марк Тарабела

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, 
ще бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната среда 
и климата;

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
значителен дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната среда 
и климата; припомня също така, че 
според оценката на Комисията ОСП е 
подходящата рамка за разработване 
на целите в Европейския зелен пакт и 
поради тази причина трябва да 
получи подходящо финансиране;

Or. en

Изменение 34
Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че значителен 
процент от пакета за общата 
селскостопанска политика (ОСП), 
който представлява най-големият 
дял от бюджета на ЕС, ще бъде 
заделен за подкрепа на цели, свързани с 
климата; припомня, че реформата на 
ОСП все още продължава и че все още 
не е взето решение относно точния 
размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната среда 
и климата;

3. припомня, че една 
модернизирана и устойчива обща 
селскостопанска политика (ОСП) ще 
има решаващ принос за успеха на 
общите амбициозни цели на ЕС в 
областта на климата и че 
значителна част от ОСП ще бъде 
насочена към подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната среда 
и климата; постигането на тези цели 
ще зависи до голяма степен от 
разпределянето на достатъчно 
средства в бъдещите бюджети;
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Or. es

Изменение 35
Масали Агилар

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още 
продължава и че все още не е взето 
решение относно точния размер на 
вноската за целите и изискванията, 
свързани с околната среда и климата;

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
въпреки че реформата на ОСП 
преминава през процеса на одобрение, 
тя е напълно съвместима с целите в 
областта на околната среда и 
климата на Зеления пакт и 
стратегията „От фермата до 
трапезата“;

Or. es

Изменение 36
Елси Катайнен, Хилде Вотманс, Улрике Мюлер, Жереми Десерл, Атидже Алиева-
Вели

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната среда 
и климата;

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, ще 
бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата, и за гарантиране 
на продоволствената сигурност; 
припомня, че реформата на ОСП все 
още продължава и че все още не е взето 
решение относно точния размер на 
вноската за целите и изискванията, 
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свързани с околната среда и климата;

Or. en

Изменение 37
Мартин Хлавачек, Хилде Вотманс, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Жереми Десерл, 
Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП), който представлява 
най-големият дял от бюджета на ЕС, 
ще бъде заделен за подкрепа на цели, 
свързани с климата; припомня, че 
реформата на ОСП все още продължава 
и че все още не е взето решение относно 
точния размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната среда 
и климата;

3. припомня, че значителен процент 
от пакета за общата селскостопанска 
политика (ОСП) ще бъде заделен за 
подкрепа на цели, свързани с климата; 
припомня, че реформата на ОСП все 
още продължава и че все още не е взето 
решение относно точния размер на 
вноската за целите и изискванията, 
свързани с околната среда и климата;

Or. en

Изменение 38
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че значителен 
процент от пакета за общата 
селскостопанска политика (ОСП), 
който представлява най-големият 
дял от бюджета на ЕС, ще бъде 
заделен за подкрепа на цели, свързани с 
климата; припомня, че реформата на 
ОСП все още продължава и че все още 
не е взето решение относно точния 
размер на вноската за целите и 

3. припомня, че реформата на 
ОСП все още продължава и че все още 
не е взето решение относно точния 
размер на вноската за целите и 
изискванията, свързани с околната 
среда и климата; подчертава, че 
значителен процент от пакета за 
общата селскостопанска политика 
(ОСП), който представлява най-
големият дял от бюджета на ЕС, 
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изискванията, свързани с околната 
среда и климата;

трябва да бъде заделен за подкрепа на 
цели, свързани с климата;

Or. en

Изменение 39
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. отбелязва, че в своето 
съобщение относно Плана за 
инвестиции за устойчива Европа 
Комисията посочва необходимостта 
от значителни инвестиции в 
селското стопанство, по-специално с 
цел справяне с по-широките 
екологични предизвикателства, 
включително загубата на биологично 
разнообразие и замърсяването; 
подчертава обаче, че Комисията също 
така ги описва като консервативни 
оценки, като се има предвид липсата 
на данни за точна оценка на нуждите 
от инвестиции по отношение на 
адаптирането към изменението на 
климата и 
възстановяването/опазването на 
екосистемите и биологичното 
разнообразие;

Or. en

Изменение 40
Симоне Шмидбауер, Марлене Мортлер, Кристине Шнайдер, Херберт  Дорфман

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. посочва устойчивото на кризи 
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местно производство на възобновяеми 
суровини и енергия от възобновяеми 
източници и с цел изпълнение и по-
нататъшно форсиране на 
стратегията на ЕС за 
биоикономиката призовава за 
създаването на офанзива за 
строителство с дървен материал и 
офанзива за обновяване с акцент върху 
използването на местни възобновяеми 
суровини и устойчива енергия от 
възобновяеми източници;

Or. de

Изменение 41
Марлене Мортлер, Петер Яр, Норберт Линс, Лена Дюпон, Кристине Шнайдер, 
Херберт  Дорфман, Симоне Шмидбауер

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. призовава увеличаващите се 
екологични изисквания винаги да 
бъдат финансово компенсирани; 
посочва, че едностранните условия не 
са от полза нито за европейското 
селско стопанство, нито за околната 
среда, ако водят до преместване на 
европейското производство на храни в 
трети държави;

Or. de

Изменение 42
Ирен Толре, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава необходимостта 
от прилагане на общия принцип за 
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равенство между половете в 
контекста на мерките по ОСП, 
насочени към постигане на целите на 
Зеления пакт, за да се гарантира 
екологичният преход на жените 
земеделски стопани;

Or. en

Изменение 43
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. припомня констатациите на 
Сметната палата, че отчетността 
във връзка с изменението на климата 
в настоящата ОСП е неточна и че 
също така оценката на Комисията 
относно приноса на бъдещата ОСП 
към целите в областта на околната 
среда и климата изглежда 
нереалистична1a; подчертава, че 
мерките по ОСП трябва да бъдат 
действително положителни за 
климата и подкрепени с научни 
доказателства, за да бъдат считани 
за такива;
_________________
1a Становище 7/2018, Европейска 
сметна палата, параграф 3

Or. en

Изменение 44
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3 в (нов)
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Проект на становище Изменение

3в. отбелязва констатациите в 
Доклад 13/2020 на Европейската 
сметна палата, че проследяването на 
разходите по ОСП, които са от полза 
за биологичното разнообразие, има 
методологични слабости; отбелязва 
освен това, че докладът за оценка на 
Комисията1б от ноември 2019 г. също 
така идентифицира липсата на 
данни от мониторинг като пречка за 
правилната оценка на въздействието 
на няколко инструмента и мерки на 
ОСП, както и на нетното им 
въздействие; призовава за подкрепено 
с научни доказателства 
преразглеждане на проследяването на 
бюджета за биологичното 
разнообразие, и по-специално по-
нататъшното развитие на 
показателите за биологичното 
разнообразие в земеделските земи, с 
цел оценка на въздействието на 
инструментите на ОСП; отново 
призовава Комисията и Съвета да 
определят ясна цел за разходите за 
интегриране на въпросите, свързани с 
биологичното разнообразие, която да 
възлиза на най-малко 10% в МФР, в 
допълнение към целта за разходите за 
интегриране на въпросите за 
климата1a;
_________________
1a Резолюция на Европейския 
парламент от 16 януари 2020 г. 
относно петнадесетото заседание на 
Конференцията на страните (COP15) 
по Конвенцията за биологичното 
разнообразие
1б Европейска комисия, ГД „Земеделие 
и развитие на селските райони“, 
Оценка на въздействието на ОСП 
върху биологичното разнообразие, 
ландшафта и местообитанията 
(Alliance Environnement) AGRI — 2018 
г.— 0492 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
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fisheries/key_policies/documents/ext-eval-
biodiversity-final-report_2020_en.pdf

Or. en

Изменение 45
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3 г (нов)

Проект на становище Изменение

3г. отбелязва оценката на самата 
Комисия, съгласно която 
предложенията за новата ОСП биха 
били съвместими с амбицията на 
Европейския зелен пакт само при 
определени условия, а именно 
амбициозна система от условия, 
достатъчни и ефикасни разходи за 
задължителни екосхеми и адекватен 
принцип без отстъпления; призовава 
Комисията да представи списък с 
екосхеми, за да се гарантира обща 
висока степен на амбиция и 
ефикасност; призовава Комисията да 
предостави целенасочени препоръки 
относно целите на ОСП за всяка 
държава членка преди представянето 
на проектите за стратегически 
планове и след това да извърши 
цялостна предварителна оценка на 
проектите за стратегически планове;

Or. en

Изменение 46
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3 д (нов)
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Проект на становище Изменение

3д. подчертава необходимостта 
от съгласуваност между първия и 
втория стълб на ОСП, за да се 
гарантира ефективно използване на 
публичните средства в подкрепа на 
целите на Европейския зелен пакт; 
призовава Комисията да гарантира 
по-конкретно, че стратегическите 
планове на държавите членки 
реализират увеличените амбиции в 
областта на околната среда и 
хуманното отношение към 
животните, особено в първия стълб, 
въз основа на строги изисквания за 
обвързаност с условия и амбициозни 
екосхеми, както и чрез задълбочен 
преглед на въздействието на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане върху 
климата, околната среда и 
хуманното отношение към 
животните;

Or. en

Изменение 47
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3 e (нов)

Проект на становище Изменение

3е. подчертава значението на 
хуманното отношение към 
животните в различни аспекти на 
Зеления пакт и счита, че 
подобряването на хуманното 
отношение към животните може да 
доведе, наред с другото, до паралелни 
подобрения в борбата с 
антимикробната резистентност, 
намаляване на въздействието на 
производството върху околната 
среда, и в частност замърсяването на 
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водите, и възможности за развитие 
на селските райони чрез отдалечаване 
от интензивните методи на 
производство; подчертава също така, 
че хуманното отношение към 
животните продължава да бъде от 
основно значение за гражданите, 
особено що се отнася до хуманното 
отношение към селскостопанските 
животни1a;
_________________
1a Европейска комисия (2016 г.), 
Специално проучване № 442 на 
Евробарометър; Отношение на 
европейците към хуманното 
отношение към животните 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/data
set/S2096_84_4_442_ENG

Or. en

Изменение 48
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3 ж (нов)

Проект на становище Изменение

3ж. приветства разработването на 
Регламента за създаване на рамка за 
насърчаване на инвестициите в 
устойчиво развитие и свързаното с 
това вторично законодателство, 
което предоставя благоприятна 
рамка за проверка на действително 
устойчивите инвестиции; призовава 
за прилагане на таксономията на 
ЕС към скрининг на инвестициите по 
линия на ЕЗФРСР;

Or. en

Изменение 49
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Михаела Шойдрова

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. посочва, че неотдавнашната 
епидемия от COVID-19 разкри 
стратегическата роля, която селското 
стопанство играе за осигуряването на 
безопасни и висококачествени храни на 
достъпни цени; настоява, че усилията, 
полагани от земеделските стопани в ЕС 
за по-устойчиво производство на храни, 
не трябва да бъдат подкопавани от 
вноса на продукти от трети държави, 
които не отговарят на стандартите на 
ЕС за безопасност на храните, опазване 
на околната среда и хуманно отношение 
към животните, както и на социалните 
му стандарти.

4. посочва, че неотдавнашната 
епидемия от COVID-19 разкри 
стратегическата роля, която селското 
стопанство играе за осигуряването на 
безопасни и висококачествени храни на 
достъпни цени; настоява, че усилията, 
полагани от земеделските стопани в ЕС 
за по-устойчиво производство на храни, 
не трябва да бъдат подкопавани от 
вноса на продукти от трети държави, 
които не отговарят на стандартите на 
ЕС за безопасност на храните, опазване 
на околната среда и хуманно отношение 
към животните, както и на социалните 
му стандарти; припомня 
необходимостта да се извлекат поуки 
от кризата с COVID-19, особено в 
стратегическите области; поради 
това предлага да се координира на 
равнище ЕС изграждането на 
стратегически капацитет в ЕС за 
осигуряване на основни хранителни 
продукти в случай на криза; Планът 
за инвестиции за устойчива Европа 
следва да се използва за тази цел.

Or. en

Изменение 50
Даниел Буда

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. посочва, че неотдавнашната 
епидемия от COVID-19 разкри 
стратегическата роля, която селското 
стопанство играе за осигуряването на 
безопасни и висококачествени храни на 

4. посочва, че неотдавнашната 
епидемия от COVID-19 разкри 
стратегическата роля, която селското 
стопанство играе за осигуряването на 
безопасни и висококачествени храни на 
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достъпни цени; настоява, че усилията, 
полагани от земеделските стопани в ЕС 
за по-устойчиво производство на храни, 
не трябва да бъдат подкопавани от 
вноса на продукти от трети държави, 
които не отговарят на стандартите на 
ЕС за безопасност на храните, опазване 
на околната среда и хуманно отношение 
към животните, както и на социалните 
му стандарти.

достъпни цени, поддържайки 
функционирането на сектора и 
избягвайки всяка хранителна криза; 
подчертава решаващата роля на 
„работниците от жизненоважно 
значение“ в сектора на селското 
стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост по време на кризата и 
настоява тези работници да се 
ползват от подходящи и безопасни 
условия на труд; настоява, че усилията, 
полагани от земеделските стопани в ЕС 
за по-устойчиво производство на храни, 
не трябва да бъдат подкопавани от 
вноса на продукти от трети държави, 
които не отговарят на стандартите на 
ЕС за безопасност на храните, опазване 
на околната среда и хуманно отношение 
към животните, както и на социалните 
му стандарти.

Or. en

Изменение 51
Масали Агилар

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. посочва, че неотдавнашната 
епидемия от COVID-19 разкри 
стратегическата роля, която селското 
стопанство играе за осигуряването на 
безопасни и висококачествени храни на 
достъпни цени; настоява, че усилията, 
полагани от земеделските стопани в ЕС 
за по-устойчиво производство на храни, 
не трябва да бъдат подкопавани от 
вноса на продукти от трети държави, 
които не отговарят на стандартите на 
ЕС за безопасност на храните, опазване 
на околната среда и хуманно отношение 
към животните, както и на социалните 
му стандарти.

4. посочва, че неотдавнашната 
епидемия от COVID-19 разкри 
стратегическата роля, която селското 
стопанство играе за осигуряването на 
безопасни и висококачествени храни на 
достъпни цени; настоява, че усилията, 
полагани от земеделските стопани в ЕС 
за по-устойчиво производство на храни, 
не трябва да бъдат подкопавани от 
новите екологични задължения или 
от вноса на продукти от трети държави, 
които не отговарят на стандартите на 
ЕС за безопасност на храните, опазване 
на околната среда и хуманно отношение 
към животните, както и на социалните 
му стандарти.
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Or. es

Изменение 52
Кармен Аврам, Тонино Пицула, Пина Пичерно, Юозас Олекас, Иво Христов, 
Атила Ара-Ковач, Паоло Де Кастро, Марк Тарабела

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. посочва, че неотдавнашната 
епидемия от COVID-19 разкри 
стратегическата роля, която селското 
стопанство играе за осигуряването на 
безопасни и висококачествени храни на 
достъпни цени; настоява, че усилията, 
полагани от земеделските стопани в 
ЕС за по-устойчиво производство на 
храни, не трябва да бъдат 
подкопавани от вноса на продукти от 
трети държави, които не отговарят 
на стандартите на ЕС за 
безопасност на храните, опазване на 
околната среда и хуманно отношение 
към животните, както и на 
социалните му стандарти.

4. посочва, че неотдавнашната 
епидемия от COVID-19 разкри 
стратегическата роля, която селското 
стопанство играе за осигуряването на 
безопасни и висококачествени храни на 
достъпни цени; настоява стандартите 
на ЕС за безопасност на храните, 
условията във връзка с опазването на 
околната среда, хуманното 
отношение към животните и 
социалните стандарти да се 
прилагат изцяло за вноса на продукти 
от трети държави, допълвайки 
усилията, полагани от земеделските 
стопани в ЕС за по-устойчиво 
производство на храни;

Or. en

Изменение 53
Иво Христов

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4 а. смята, че с цел постигане на 
целите на Зеления пакт на европейско 
ниво и популяризирането им глобално, 
ЕК трябва да направи оценка на 
тарифните квоти за внос на 
селскостопански продукти и да 
предложи повишаването им за 
държави, които не прилагат или не 
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предвиждат да прилагат в обозримо 
бъдеще стандарти и изисквания към 
селскостопанските си производители, 
съпоставими с тези на ЕС;

Or. bg

Изменение 54
Франсишку Герейру
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. приветства амбицията, 
изложена в стратегията „От 
фермата до трапезата“ за 
разработване на минимални 
задължителни критерии за 
устойчиви обществени поръчки в 
областта на храните, с цел 
използването на публични средства да 
се приведе в съответствие със 
Зеления пакт; призовава за по-голяма 
интеграция на проблемите, свързани с 
храненето и здравето, при 
възлагането на обществени поръчки в 
областта на храните.

Or. en

Изменение 55
Дан-Щефан Мотряну

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. подчертава, че е важно да се 
финансират научните изследвания и 
иновациите, насочени към 
идентифицирането на алтернативни 
технологии за екологичен преход, и 



AM\1207549BG.docx 35/36 PE653.799v01-00

BG

счита, че всички земеделски стопани, 
в т.ч. дребните земеделски стопани, 
трябва да имат достъп до тях.

Or. ro

Изменение 56
Марлене Мортлер, Петер Яр, Норберт Линс, Лена Дюпон, Кристине Шнайдер, 
Херберт  Дорфман, Симоне Шмидбауер

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. призовава Комисията да 
гарантира наличието на адекватни 
външни гаранции за чувствителни 
селскостопански продукти и заявява, 
че в този процес високите стандарти 
в областта на производството на 
храни в ЕС трябва да бъдат ясно 
демонстрирани на потребителите;

Or. de

Изменение 57
Ружа Томашич

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. настоява, че е необходимо да се 
осигурят допълнителни финансови 
средства извън пакета за общата 
селскостопанска политика (ОСП) за 
исковете на земеделски стопани, 
произтичащи от кризата с COVID-19 
или други кризисни ситуации;

Or. hr
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Изменение 58
Марлене Мортлер, Петер Яр, Норберт Линс, Лена Дюпон, Кристине Шнайдер, 
Херберт  Дорфман, Симоне Шмидбауер

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. призовава Комисията да 
гарантира, че както в рамките на 
стратегията „От фермата до 
трапезата“, така и в рамките на 
бъдещата политика в областта на 
климата, европейското селско 
стопанство е признато като сектор 
от системно значение и че 
сигурността на доставките като 
фактор на стабилност се взема 
предвид в достатъчна степен и се 
отчита във всеки един момент.

Or. de


