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Изменение 1
Франсишку Герейру

Проектостановище
Съображение А (ново)

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че политиката 
на сближаване се очаква да допринесе 
с 37% за периода 2021 – 2027 г. от 
общата цел от най-малко 30% от 
общия размер на разходите на 
бюджета на Съюза и инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване 
(NGEU), посветени на разходите в 
областта на климата;

Or. en

Изменение 2
Франсишку Герейру

Проектостановище
Съображение Б (ново)

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че 
приблизително 23% от общите 
антропогенни емисии на парникови 
газове (2007 – 2016 г.) произтичат от 
селското стопанство, горското 
стопанство и друго земеползване 
(AFOLU)1a; като има предвид, че само 
на селското стопанство се дължат 
10,3% от всички емисии на парникови 
газове на Съюза, а от тях около 70% 
произтичат от животновъдството;
__________________
1a 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20
19/08/4.-
SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf

Or. en
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Изменение 3
Франсишку Герейру

Проектостановище
Съображение В (ново)

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че според 
Европейската сметна палата 
изпълнението на целта на ЕС за 
намаляване с 20% на парниковите 
газове до 2020 г. е довело до повече и 
по-фокусирано финансиране на 
действията в областта на климата в 
Европейския фонд за регионално 
развитие и политиката на 
сближаване, но че в областите селско 
стопанство, развитие на селските 
райони и рибарство обаче не е 
настъпила значителна промяна в 
действията по климата и не са 
напълно проучени всички 
потенциални възможности за 
финансиране на действия, свързани с 
климата2a;
__________________
2a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_31/SR_CLIMATE_EN.pdf 
[Специален доклад, 2016: Изразходване 
на най-малко една пета от бюджета 
на ЕС за действия по климата: 
предприемат се амбициозни 
действия, но рискът от неуспех е 
сериозен] СТР. 7.

Or. en

Изменение 4
Франсишку Герейру

Проектостановище
Съображение Г (ново)
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Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че при 
изпълняваните понастоящем 
проекти за преминаване от въглища 
към биомаса в ЕС ще се изпускат 
67 МТ CO2 годишно и ще се изисква 
изсичането на приблизително 
2700 km2 гори всяка година, като ще се 
произвеждат едва 64 TWh 
електроенергия, което е по-малко от 
2% от производството на 
електроенергия в ЕС;

Or. en

Изменение 5
Франсишку Герейру

Проектостановище
Съображение Д (ново)

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че наличността 
на устойчива биомаса в ЕС е доста 
ограничена и съществуващите 
критерии за нейното снабдяване, 
установени в Директивата за 
енергията от възобновяеми 
източници, не са научно обосновани и 
са по-скоро неадекватни; като има 
предвид, че по-нататъшното 
увеличаване на използването на 
биомаса над равнището на 
устойчивост впоследствие ще окаже 
неблагоприятно въздействие върху 
климата и околната среда;

Or. en

Изменение 6
Франсишку Герейру
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Проектостановище
Съображение Е (ново)

Проектостановище Изменение

Е. като има предвид, че според 
междуправителствената платформа 
относно биоразнообразието и 
предлаганите от екосистемите 
услуги (IPBES) нарастващото 
търсене на биоенергия може да доведе 
от 10-кратно до 30-кратно 
увеличение на свързаното със 
зелената енергия използване на 
земята през следващите години, като 
според нов доклад това би 
стимулирало загуба на 
местообитания на дивите животни, 
което може да доведе до огромна 
загуба на биоразнообразие и изчезване 
на застрашени видове;

Or. en

Изменение 7
Франсишку Герейру

Проектостановище
Съображение Ж (ново)

Проектостановище Изменение

Ж. като има предвид, че туризмът 
оказва въздействие върху изменението 
на климата, като допринася за 8% от 
глобалните емисии на CO2, и като 
има предвид, че свързаните с 
транспорта емисии на CO2 
представляват най-големия дял от 
тези емисии и се очаква да се 
увеличат с 25% между 2016 г. и 2030 г. 
поради увеличаващото се търсене от 
страна на туристите3a;
__________________
3a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
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Or. en

Изменение 8
Франсишку Герейру

Проектостановище
Съображение З (ново)

Проектостановище Изменение

З. като има предвид, че между 8 и 10% 
от всички емисии на парникови газове 
се очаква да произхождат от 
загубата и разхищението на храни4a;
__________________
4a  
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-
5/

Or. en

Изменение 9
Асгер Кристенсен, Атидже Алиева-Вели, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Хилде 
Вотманс, Адриан Васкес Лазара, Жереми Десерл, Елси Катайнен

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори, и 
счита, че селскостопанският сектор 
е най-сериозно изложен на 
последиците от изменението на 
климата; подчертава, че именно 
промените в температурата и 
валежите, както и екстремните 
метеорологични и климатични 
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условия вече оказват влияние върху 
добива на култури и 
продуктивността на животните в 
Европа; освен това отбелязва, че 
селскостопанският сектор е от 
стратегическо значение за 
продоволствената сигурност в ЕС и в 
световен мащаб;

Or. en

Изменение 10
Даниел Буда

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори; 
подчертава, че e от съществено 
значение да се поддържа подходящо 
равновесие между потребностите на 
земеделските стопани, 
потребителите и природната среда и 
да се осигури справедлив преход към 
неутрална по отношение на климата, 
устойчива и кръгова икономика, 
която може да гарантира 
премахването на всички потенциални 
дисбаланси по цялата верига на 
доставки на селскостопански 
хранителни продукти;

Or. ro

Изменение 11
Крис МакМанъс

Проектостановище
Параграф 1



AM\1220680BG.docx 9/84 PE662.106v01-00

BG

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори не само 
за опазване на нашата планета, но и 
за да се гарантира, че нашата 
земеделска общност има устойчиво 
бъдеще при обработката на земята, 
тъй като земеделските стопани 
обикновено са на първа линия, във 
връзка със справянето с 
отрицателните финансови последици 
от измененията на климата;

Or. en

Изменение 12
Марлене Мортлер, Франц Богович, Норберт Линс, Дан-Щефан Мотряну, Ан 
Сандер, Кристине Шнайдер, Симоне Шмидбауер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори; 
призовава Комисията да подкрепи 
науката и научните изследвания, 
които насърчават инвестициите в 
технологии с ниски въглеродни емисии 
и иновации за смекчаване и 
адаптиране към изменението на 
климата;

Or. en
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Изменение 13
Дан-Щефан Мотряну

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори, за да 
помогне на земеделските стопани да 
се приспособят към отрицателното 
въздействие на изменението на 
климата, да повишат устойчивостта 
си в справянето с това въздействие и 
да увеличат способността си за 
устойчиво развитие;

Or. ro

Изменение 14
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори, като 
същевременно гарантира 
справедливост в областта на 
климата, изкореняване на бедността 
и укрепване на правата работници в 
този сектор;

Or. fr



AM\1220680BG.docx 11/84 PE662.106v01-00

BG

Изменение 15
Франсишку Герейру

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори, и да 
гарантира, че всички програми и 
проекти за финансиране от ЕС са 
включени в стратегии, които 
поддържат амбициозни цели по 
отношение на климата;

Or. en

Изменение 16
Франц Богович

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори, като 
същевременно се взема предвид 
екологичната, социалната и 
икономическата устойчивост;

Or. en

Изменение 17
Франческа Донато, Елена Лици

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя 
силното интегриране на въпросите, 
свързани с климата, в селското 
стопанство и в хранително-вкусовите 
сектори;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя процеса 
на адаптиране към изискванията, 
насочени към справяне с проблемите, 
свързани с климата, в селското 
стопанство и в хранително-вкусовите 
сектори;

Or. it

Изменение 18
Емануил Франгос

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да подкрепя 
силното интегриране на въпросите, 
свързани с климата, в селското 
стопанство и в хранително-вкусовите 
сектори;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да възприема добри 
практики за интегриране на въпросите, 
свързани с климата, в селското 
стопанство и в хранително-вкусовите 
сектори;

Or. el

Изменение 19
Асгер Кристенсен, Атидже Алиева-Вели, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Хилде 
Вотманс, Адриан Васкес Лазара, Жереми Десерл, Елси Катайнен

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че 
селскостопанският и горският 
сектор са важен двигател в прехода 
към зелена икономика; поради това 
подчертава, че бъдещите действия 
следва да се съсредоточат върху 
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адаптирането, смекчаването и 
биологичното разнообразие; освен 
това отбелязва, че за да се реализира 
пълният потенциал на 
технологичните иновации, са 
необходими значителни изследвания, 
за да се развие както 
растениевъдството, така и 
животновъдството, например 
селекция на растенията, тревисти 
растения, които задържат повече 
въглерод, валоризация на биогаз и 
биомаса;

Or. en

Изменение 20
Емануил Франгос

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява загриженост, че 
последващите увеличения на 
производствените разходи може да 
понижат конкурентоспособността 
на европейските селскостопански 
продукти, като същевременно 
повишат конкурентоспособността 
на неевропейските продукти, които 
обикновено не са подчинени на 
екологични или качествени 
стандарти;

Or. el

Изменение 21
Масали Агилар

Проектостановище
Параграф 1а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. посочва, че смекчаването на 
изменението на климата е 
възможност за подобряване на 
ефективността на фермите; 
отбелязва, че земеделието 
представлява поглътител на 
парникови газове с висока 
стратегическа стойност, която 
трябва да бъде оценена в политиките 
на общността;

Or. es

Изменение 22
Марлене Мортлер, Франц Богович, Норберт Линс, Дан-Щефан Мотряну, Ан 
Сандер, Кристине Шнайдер, Симоне Шмидбауер

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че 
предотвратяването и намаляването 
на разхищението и загубата на храни, 
както и укрепването на местните 
структури и регионалните вериги за 
създаване на стойност са от 
съществено значение за намаляване 
на всички емисии, свързани с 
отглеждането, производството и 
транспортирането;

Or. en

Изменение 23
Симоне Шмидбауер, Норберт Линс, Марлене Мортлер, Франц Богович, Ан 
Сандер, Кристине Шнайдер, Херберт Дорфман, Алвару Амару

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че в съответствие 
с член 2 от Парижкото споразумение 
интегрирането на климата в 
селското стопанство трябва да се 
прилага по начин, който да не 
застрашава производството на храни 
и да гарантира продоволствената 
сигурност в Европейския съюз;

Or. en

Изменение 24
Франц Богович

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня, че целта на 
Европейския зелен пакт включва 
опазването, съхранението и 
увеличаването на природния капитал 
на Съюза, както и защитата на 
здравето и благосъстоянието на 
гражданите от свързани с околната 
среда рискове и въздействия;

Or. en

Изменение 25
Франц Богович

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава необходимостта 
от ефективност и допълване на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове както във 
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връзка с борбата срещу изменението 
на климата, така и по отношение на 
подобряването на качеството на 
живот в селските райони;

Or. sl

Изменение 26
Вероника Вреционова, Масали Агилар, Ружа Томашич

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че основната роля 
на селското стопанство е да 
произвежда достатъчно количество 
безопасни храни и фуражи, за да 
изхранва нарастващото население. 
Всички други приоритети трябва да 
са от второстепенно значение;

Or. en

Изменение 27
Масали Агилар

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че ефективното 
производство на животни може да 
допринесе за намаляване на емисиите 
на парникови газове, укрепване на 
поглътителите и увеличаване на 
тяхната производителност;

Or. es
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Изменение 28
Франческа Донато, Елена Лици

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да се 
постигне целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 32% 
през 2030 г., разпределените средства 
от европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да 
бъдат разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски 
въглеродни емисии“1;

заличава се

__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file

Or. it

Изменение 29
Масали Агилар

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да се 
постигне целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 32% 
през 2030 г., разпределените средства 
от европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 

заличава се
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по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да 
бъдат разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски 
въглеродни емисии“1;
__________________
1https://www.caneurope.org/docman/clim
ate-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file.

Or. es

Изменение 30
Асгер Кристенсен, Атидже Алиева-Вели, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Адриан 
Васкес Лазара, Жереми Десерл, Елси Катайнен

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1;

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 55% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1; подчертава, че научните 
изследвания и инвестициите в 
ефективни по отношение на климата 
селскостопански решения следва да 
бъдат интегрирани в регионалните 
стратегии в областта на околната 
среда;

__________________ __________________
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1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. en

Изменение 31
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1;

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1; подчертава, че е необходимо 
също така да се направи списък за 
премахване на субсидиите, определени 
като вредни, за да се гарантира 
спазването на принципа за ненанасяне 
на вреди;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. fr

Изменение 32
Емануил Франгос
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1;

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да бъдат подложени на 
повторна оценка, а до 20% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1, така че да се поддържа 
конкурентоспособността на 
продуктите от ЕС, като 
същевременно се постигнат целите 
на екологичния преход;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Изменение 33
Емануил Франгос

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
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инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1;

инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на по-ниски производствени 
разходи чрез прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Изменение 34
Франц Богович

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да 
бъдат разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски 
въглеродни емисии“1;

2. приветства приетата 
многогодишна финансова рамка на 
Съюза за периода 2021 – 2027 г. (МФР) 
и инструмента на Европейския съюз 
за възстановяване (NGEU), които 
създават стабилна финансова основа 
на политиките за подкрепа, което би 
позволило на Съюза да постигне целта 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
както и в подкрепа на прехода към 
неутралност по отношение на климата 
във всички допустими сектори;

__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
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eu/file

Or. en

Изменение 35
Емануил Франгос

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1;

2. подчертава, че за да се работи за 
постигане на целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове с до 32% 
през 2030 г., разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Изменение 36
Крис МакМанъс

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 

2. подчертава, че като минимум, 
за да се постигне целта за намаляване на 
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парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1;

емисиите на парникови газове с 32% 
през 2030 г., разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. en

Изменение 37
Франсишку Герейру

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“1;

2. подчертава, че за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 32% през 2030 г., 
разпределените средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на климата във всички 
допустими сектори ще трябва най-
малкото да се удвоят, а 40% от 
средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат 
разпределени за „целта за 
екологосъобразност и ниски въглеродни 
емисии“5a;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima



PE662.106v01-00 24/84 AM\1220680BG.docx

BG

te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file

5a 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-

Or. en

Изменение 38
Михал Виезик

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че финансовите 
ресурси от политиката на 
сближаване са изразходвани за 
възстановяване на влажните зони и 
торфищата, които са подложени на 
натиска, оказван и от 
селскостопанската политика, и 
земеделските и горските практики; 
призовава за целенасочени усилия в 
тази област и в предстоящата МФР, 
фондовете за справедлив преход и за 
възстановяване, и същевременно 
подчертава необходимостта от 
намаляване на натиска както по 
отношение на количественото, така 
и по отношение на качественото 
състояние на водните обекти и 
прилежащите екосистеми, и да се 
осъществи преход към по-устойчиво 
използване на земята, което е в 
подкрепа на капацитета на тези 
екосистеми да се адаптират към 
изменението на климата;

Or. en
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Изменение 39
Франц Богович

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че разходите от 
МФР за периода 2021 – 2027 г. и NGEU 
за целта във връзка с климата са 
определени на най-малко 30% от 
разходите, което означава, че най-
малко 547 милиарда евро от новите 
финансови ресурси на ЕС ще бъдат 
предоставени за прехода към зелена 
икономика;

Or. en

Изменение 40
Вероника Вреционова, Масали Агилар, Ружа Томашич

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че недостигът на 
финансови средства в бюджетите на 
ЕС, на държавите членки и в 
регионалните бюджети става все по-
очевиден в обозримо бъдеще поради 
безпрецедентната икономическа 
рецесия, причинена от мерките, 
свързани с пандемията, както и от 
Брексит;

Or. en

Изменение 41
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; подчертава, че 
регионалните стратегии в областта 
на околната среда трябва 
систематично и съвместно да се 
борят с кризата в областта на 
биологичното разнообразие и 
изменението на климата и да 
постигат полезни взаимодействия на 
мерките в отговор на тези две кризи;

Or. fr

Изменение 42
Даниел Буда

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; счита, че 
амбициозните политики на ЕС 
трябва да се осъществяват от всички 
икономически и социални участници, 
така че планираните сектори да не са 
единствените субекти, които 
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плащат разходите, свързани с 
климата и околната среда;

Or. ro

Изменение 43
Михал Виезик

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-
вкусовия и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като изцяло се 
отчита неизползваният потенциал от 
поглъщането на въглерод и 
потенциалният принос за устойчиво 
заместване на енергоемки материали 
в производството с висока добавена 
стойност, което не оказва 
отрицателно въздействие върху 
поглъщането на въглерод, и което 
значително допринася за броя на 
„зелените“ работни места;

Or. en

Изменение 44
Улрике Мюлер, Асгер Кристенсен, Хилде Вотманс, Ирен Толре, Атидже Алиева-
Вели, Жереми Десерл

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
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амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

амбициозни цели в областта на климата, 
които имат за цел да се постигне 
неутрален по отношение на климата ЕС 
до 2050 г., като се отчита 
същественият принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; подчертава 
необходимостта от възприемане на 
балансиран подход към 
устойчивостта в селското 
стопанство, който отчита 
съществуващите компромиси между 
подобряването на отпечатъците 
върху климата и биологичното 
разнообразие, както и 
икономическите и социалните 
аспекти;

Or. en

Изменение 45
Франсишку Герейру

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; отбелязва, че тези 
цели трябва да съответстват на 
общите цели на ЕС в това 
отношение;

Or. en
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Изменение 46
Дан-Щефан Мотряну

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които отговарят на общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор, без да се излага на 
опасност продоволствената 
сигурност и наличността на храна за 
продажба;

Or. ro

Изменение 47
Марлене Мортлер, Франц Богович, Норберт Линс, Дан-Щефан Мотряну, Ан 
Сандер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
основният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор, и като се има 
предвид, че почвите и горите са най-
големите резервоари за CO2 в света;

Or. en
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Изменение 48
Симоне Шмидбауер, Норберт Линс, Марлене Мортлер, Франц Богович, Ан 
Сандер, Кристине Шнайдер, Херберт Дорфман, Алвару Амару

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор при осигуряване и 
разработване на биогенни ресурси, 
материали и вещества;

Or. en

Изменение 49
Емануил Франгос

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни, подкрепящи развитието 
и цифрови цели в областта на климата, 
които съответстват на общата цел за 
постигане на конкурентен, цифров и 
неутрален по отношение на климата ЕС 
до 2050 г., като се отчита потенциалният 
принос на селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор;

Or. el
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Изменение 50
Крис МакМанъс

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се 
отчита потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-
вкусовия и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се 
обръща специално внимание на 
използването на земеделски стопани 
и горски служители като пазители 
на нашия ландшафт, за да ни 
помогнат да постигнем тези цели;

Or. en

Изменение 51
Франческа Донато, Елена Лици

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по 
отношение на климата ЕС до 2050 г., 
като се отчита потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда, които 
вече са насочени към преследване на 
амбициозни цели в областта на климата, 
които да намерят баланс между 
икономическите и производствените 
нужди и изменението на климата, като 
се отчита потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

Or. it
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Изменение 52
Кристине Шнайдер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се 
отчита потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като следва да 
се отчитат приносите на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

Or. de

Изменение 53
Асгер Кристенсен, Атидже Алиева-Вели, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Хилде 
Вотманс, Адриан Васкес Лазара, Жереми Десерл, Елси Катайнен

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните стратегии 
в областта на околната среда с 
амбициозни цели в областта на климата, 
които надхвърлят общата цел за 
постигане на неутрален по отношение 
на климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
потенциалният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

3. подчертава значението на 
свързването на регионалните градски и 
селски стратегии в областта на околната 
среда с амбициозни цели в областта на 
климата, които имат за цел да се 
постигне неутрален по отношение на 
климата ЕС до 2050 г., като се отчита 
същественият принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

Or. en
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Изменение 54
Масали Агилар

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да 
преразгледа ролята на 
биотехнологиите; отбелязва, че 
зелените биотехнологии допринасят 
за смекчаване на изменението на 
климата, като предлагат решения, 
които да заменят използването на 
материали на фосилна основа с други 
на биологична основа; посочва, че 
устойчивото използване на 
земеделските земи е от съществено 
значение за различните модели на 
земеделско производство да могат да 
бъдат ефективни за смекчаване на 
изменението на климата;

Or. es

Изменение 55
Вероника Вреционова, Масали Агилар, Ружа Томашич

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че възприемането 
на политиката на сближаване, 
насочена към изменението на 
климата, и регионалните стратегии 
в областта на околната среда трябва 
да бъде подкрепено чрез научни 
изследвания и иновации и задълбочена 
оценка на въздействието, като се 
вземат предвид икономическите и 
социалните последици;

Or. en
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Изменение 56
Франц Богович

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. настоява, че преходът към 
неутралност по отношение на 
климата трябва да бъде справедлив и 
приобщаващ, със специален акцент 
върху гражданите, живеещи в селски 
и отдалечени райони;

Or. en

Изменение 57
Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Пина Пичерно, Паоло Де Кастро, Клара 
Еухения Агилера Гарсия, Ерик Андрийо, Юозас Олекас, Иво Христов, Изабел 
Карваляйш

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да бъде в 
съответствие с целите на 
Европейския зелен пакт и неговите 
стратегии „Farm to Fork“ и за 
биологичното разнообразие;

Or. en

Изменение 58
Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Пина Пичерно, Паоло Де Кастро, Клара 
Еухения Агилера Гарсия, Ерик Андрийо, Юозас Олекас, Иво Христов, Изабел 
Карваляйш

Проектостановище
Параграф 3б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че развитието на 
кръговата икономика трябва да бъде 
ключов приоритет в политиката на 
сближаване, тъй като тя има 
основна роля за намаляване на 
емисиите на парникови газове и 
замърсяването, оптимизиране на 
използването на материали и 
управление на отпадъците, по-дълъг 
жизнен цикъл и т.н.; подчертава 
също значителната роля на 
биоикономиката и синята 
биоикономика в борбата срещу 
изменението на климата;

Or. en

Изменение 59
Масали Агилар

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че иновациите в 
подобряването на растенията чрез 
инструменти като генетично 
редактиране имат огромен 
потенциал за разработване на 
сортове с по-голям капацитет за 
смекчаване на изменението на 
климата;

Or. es

Изменение 60
Масали Агилар

Проектостановище
Параграф 3в (нов)
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Проектостановище Изменение

3в. счита, че благоприятното за 
климата земеделие зависи от 
използването и развитието на нови 
технологии в селското стопанство, 
особено при дребните земеделски 
стопани и производители;

Or. es

Изменение 61
Масали Агилар

Проектостановище
Параграф 3г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. в интерес на смекчаването на 
изменението на климата призовава 
Комисията да не съсредоточава 
усилията си изключително върху 
развитието на биологичното 
земеделие и също така да насърчава 
интегрирани производствени модели, 
прецизно земеделие или техники за 
опазване на почвата;

Or. es

Изменение 62
Масали Агилар

Проектостановище
Параграф 3д (нов)

Проектостановище Изменение

3д. изисква солидни данни, 
подобряване на достъпа до 
информация и цялостно обучение, 
насочено към земеделските 
производители, за да се улесни 
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идентифицирането и приемането на 
най-добрите практики за смекчаване 
на изменението на климата;

Or. es

Изменение 63
Асгер Кристенсен, Атидже Алиева-Вели, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Адриан 
Васкес Лазара, Жереми Десерл, Елси Катайнен

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, и 
да прилагат за проектите за 
биоенергия строги критерии за 
устойчивост;

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти; настоятелно 
призовава съответните органи да 
продължат да развиват кръговата 
икономика и биоикономиката в 
своите регионални стратегии в 
областта на околната среда; 
подчертава, в този контекст, че 
селскостопанският сектор има 
потенциала да произвежда енергия от 
възобновяеми източници, като биогаз 
от отпадъци от селското 
стопанство, например оборски тор, 
или от други източници на отпадъци 
и остатъци от хранително-
вкусовата промишленост, 
канализацията, отпадъчните води и 
битовите отпадъци; освен това 
счита, че регионалните стратегии в 
областта на околната среда следва да 
подобрят ефективните и 
устойчивите селскостопански бизнес 
модели за възстановяване и 
рециклиране на хранителни 
вещества; настоятелно призовава за 
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по-мащабни научни изследвания, 
даване на приоритет и инвестиране в 
тези варианти и призовава за 
политическа рамка за подкрепа;

Or. en

Изменение 64
Михал Виезик

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, и да 
прилагат за проектите за биоенергия 
строги критерии за устойчивост;

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и агролесовъдния и горския сектор; 
предлага съответните органи да дават 
приоритет на най-устойчивите варианти 
с период на въглеродно откупуване, 
който съответства на целите на ЕС 
в областта на климата, като 
вятърната или слънчевата енергия, и 
проектите за биоенергия да подлежат 
на строги и научно съвременни 
критерии за устойчивост и 
допустимост, които също вземат 
предвид наличността на съответния 
тип цели за биомаса, възстановяване 
и защита, както и на секторите по 
върха на свързаната с горското 
стопанство верига за създаване на 
стойност;

Or. en

Изменение 65
Франсишку Герейру
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, и да 
прилагат за проектите за биоенергия 
строги критерии за устойчивост;

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да изключат всякакъв вид 
подкрепа за инфраструктурни 
проекти за изкопаеми горива и газ и 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; отбелязва, че 
получаването на биомаса от 
дървесина или селскостопански 
продукти за производство на енергия 
не гарантира устойчивост; предлага 
съответните органи да дават приоритет 
на най-устойчивите варианти, като 
например вятърната или слънчевата 
енергия, и да прилагат за проектите за 
биоенергия строги критерии за 
устойчивост;

Or. en

Изменение 66
Крис МакМанъс

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, и да 
прилагат за проектите за биоенергия 

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
трябва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; подчертава, че 
подобен ход би бил не само от полза за 
биологичното разнообразие и 
емисиите на парникови газове, но и 
ще увеличи доходите на 
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строги критерии за устойчивост; стопанствата, тъй като разходите 
за суровини непрекъснато нарастват; 
предлага съответните органи да дават 
приоритет на най-устойчивите 
варианти, като например вятърната или 
слънчевата енергия, и да прилагат за 
проектите за биоенергия строги 
критерии за устойчивост;

Or. en

Изменение 67
Дан-Щефан Мотряну

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, и да 
прилагат за проектите за биоенергия 
строги критерии за устойчивост;

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, да 
прилагат за проектите за биоенергия 
строги критерии за устойчивост и да 
отключат потенциала на кръговата 
икономика, която допринася за по-
ефективно използване на ресурсите и 
насърчава устойчивото потребление;

Or. ro

Изменение 68
Франц Богович

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като 
например вятърната или слънчевата 
енергия, и да прилагат за проектите 
за биоенергия строги критерии за 
устойчивост;

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор, като същевременно 
се взема предвид 
конкурентоспособността на тези 
сектори; предлага съответните органи 
да дават приоритет на всички варианти 
на производство на енергия от 
възобновяеми източници, което е от 
полза за околната среда, 
регионалната икономика, както и за 
жителите на съответните региони;

Or. en

Изменение 69
Емануил Франгос

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, и да 
прилагат за проектите за биоенергия 
строги критерии за устойчивост;

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
продуктите от ЕС; предлага 
съответните органи да дават приоритет 
на най-устойчивите варианти, като 
например вятърната или слънчевата 
енергия, и да прилагат за проектите за 
биоенергия строги критерии за 
устойчивост;

Or. el
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Изменение 70
Даниел Буда

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, и да 
прилагат за проектите за биоенергия 
строги критерии за устойчивост;

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор, като гарантират 
равното третиране на всички 
потенциални бенефициери; предлага 
съответните органи да дават приоритет 
на най-устойчивите варианти, като 
например вятърната или слънчевата 
енергия, и да прилагат за проектите за 
биоенергия строги критерии за 
устойчивост;

Or. ro

Изменение 71
Франческа Донато, Елена Лици

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, и 
да прилагат за проектите за 

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия, което е съобразено с 
производителността и ефективното 
използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, които обаче 
отчитат икономическите и 
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биоенергия строги критерии за 
устойчивост;

производствените нужди на 
селскостопанския, хранително-
вкусовия и горския сектор;

Or. it

Изменение 72
Симоне Шмидбауер, Норберт Линс, Марлене Мортлер, Франц Богович, Ан 
Сандер, Кристине Шнайдер, Херберт Дорфман, Алвару Амару

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, и 
да прилагат за проектите за 
биоенергия строги критерии за 
устойчивост;

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като прилагат 
строги критерии за устойчивост;

Or. en

Изменение 73
Емануил Франгос

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 

4. подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната среда 
следва да подкрепят производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
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и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната или слънчевата енергия, и да 
прилагат за проектите за биоенергия 
строги критерии за устойчивост;

и горския сектор; предлага съответните 
органи да дават приоритет на най-
устойчивите варианти, като например 
вятърната енергия, енергията от 
морските вълни или слънчевата 
енергия, и да прилагат за проектите за 
биоенергия строги критерии за 
устойчивост;

Or. el

Изменение 74
Франсишку Герейру

Проектостановище
Параграф 4 – буква а (нова)

Проектостановище Изменение

а) отбелязва, че политиката на 
сближаване и регионалните 
стратегии в областта на околната 
среда предлагат възможности за 
подпомагане на устойчивите 
инвестиции на земеделските стопани 
и мениджърите на горските 
стопанства в адаптирането към 
изменението на климата, по-
специално насочени към превенция 
срещу наводнения, суша и пожари; 
предлага тези възможности да бъдат 
очертани в бъдеще, за да се насърчат 
държавите членки и регионалните 
власти да използват пълноценно тези 
възможности;

Or. en

Изменение 75
Франсишку Герейру

Проектостановище
Параграф 4 – буква б (нова)
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Проектостановище Изменение

б) подчертава необходимостта 
регионалните стратегии в областта 
на околната среда да включват 
„принципа за ненанасяне на вреди“ и 
да подкрепят постигането на целите 
за устойчиво развитие (ЦУР) и 
Парижкото споразумение при пълно 
зачитане на таксономията на ЕС, 
включително в секторите на 
селското стопанство и 
производството на храни;

Or. en

Изменение 76
Асгер Кристенсен, Атидже Алиева-Вели, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Хилде 
Вотманс, Адриан Васкес Лазара, Жереми Десерл, Елси Катайнен

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва, че развитието на 
кръговата икономика и 
биоикономиката ще създаде повече 
работни места в първичното 
производство, и подчертава, че 
биоикономиката изисква да бъдат 
разработени и/или допълнително 
интегрирани в обучението и 
образованието в този сектор нови 
умения, нови знания и нови 
дисциплини, за да се справят хората с 
обществените промени, свързани с 
биоикономиката, да се насърчат 
конкурентоспособността, растежът 
и създаването на работни места, да 
се отговори на нуждите на сектора и 
да се гарантира по-добро 
съответствие между уменията и 
работните места;

Or. en
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Изменение 77
Улрике Мюлер, Асгер Кристенсен, Хилде Вотманс, Ирен Толре, Атидже Алиева-
Вели, Жереми Десерл

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че производството 
на енергия от възобновяеми 
източници, като например биогаз, 
предлага огромен потенциал за 
земеделските стопани да увеличат 
своята ефективност по отношение 
на климата, както и да спомогне за 
превръщането на устойчивото 
земеделие в печеливш бизнес модел, 
който предлага възможности за 
растеж и (квалифицирани) работни 
места в селските райони; подчертава, 
че необходимите инвестиции са 
значителни и следователно 
земеделските стопани се нуждаят от 
достъпно финансиране;

Or. en

Изменение 78
Франц Богович

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. настоява, че регионалните 
стратегии в областта на околната 
среда трябва да обърнат специално 
внимание за подпомагане на замяната 
на енергоемки материали от 
изкопаеми горива с възобновяеми и на 
биологична основа материали, 
получени от горското и селското 
стопанство, като два сектора, които 
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функционират като източници и 
поглътители на въглерод;

Or. en

Изменение 79
Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Пина Пичерно, Паоло Де Кастро, Клара 
Еухения Агилера Гарсия, Ерик Андрийо, Юозас Олекас, Изабел Карваляйш

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че фондовете на 
политиката на сближаване могат 
също така да подкрепят инвестиции 
в производството на биогаз, които 
могат да помогнат за намаляване на 
емисиите на метан по устойчив 
начин, като използват 
селскостопански отпадъци и 
остатъци, за да допринесат за 
постигане на кръгова икономика;

Or. en

Изменение 80
Симоне Шмидбауер, Марлене Мортлер, Франц Богович, Ан Сандер, Алвару 
Амару

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че е необходима 
концепция за постепенно 
преустановяване на производството 
на енергия, добивана от изкопаеми 
горива, за всеки сектор, за да се 
допринесе за целите на Зеления пакт 
и неутралност по отношение на 
климата;
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Or. en

Изменение 81
Вероника Вреционова, Масали Агилар, Ружа Томашич

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че разработването 
на политика на сближаване и 
регионални стратегии в областта на 
околната среда ще изисква 
съгласувани истински бизнес стимули 
с цели на политиката за борба срещу 
изменение на климата;

Or. en

Изменение 82
Франц Богович

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че устойчивото и 
тясно свързаното с природата 
управление на горите е от решаващо 
значение за непрекъснатото 
поглъщане на парникови газове от 
атмосферата и също така позволява 
да се осигури възобновяема и 
благоприятна за климата суровина за 
продукти, получавани от дървесина, 
които съхраняват въглерод и могат 
да действат като заместител на 
материалите и горивата, добивани 
от изкопаеми източници; 
подчертава, че „тройната роля“ на 
горите (поглъщане, съхранение и 
заместване) допринася за 
намаляването на изпускането на 
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въглеродни емисии в атмосферата, 
като същевременно гарантира, че 
горите продължават да растат и 
предоставят много други услуги, и 
следователно трябва да бъдат 
неразделна част от регионалните 
стратегии в областта на околната 
среда;

Or. en

Изменение 83
Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Пина Пичерно, Паоло Де Кастро, Клара 
Еухения Агилера Гарсия, Ерик Андрийо, Юозас Олекас, Иво Христов

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията и 
държавите членки да подкрепят нови 
технологии за рециклиране при 
управлението на селскостопански 
отпадъци и да насърчават 
използването на пластмаса на 
биологична основа като заместител 
на пластмасата, въпреки че целта е 
да се намали използването на 
пластмаса като цяло; призовава 
Комисията да разгледа 
възможността за единна схема за 
етикетиране на пластмаси на 
биологична основа;

Or. en

Изменение 84
Асгер Кристенсен, Атидже Алиева-Вели, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Адриан 
Васкес Лазара, Жереми Десерл, Елси Катайнен

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, 
по-специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

5. подчертава значението на 
насърчаването на устойчиви 
селскостопански практики и 
подобряване на европейското 
производство на фуражи, по-специално 
производството на растителни протеини 
и ефективното използване на култури 
като многогодишни тревисти 
растения, които допринасят 
значително за смекчаването на 
изменението на климата и 
възстановяване на баланса на 
околната среда; установява, че 
инвестирането в многогодишни 
тревисти растения като 
алтернативен източник на протеини 
ще съкрати разстоянията за 
транспортиране и ще допринесе за 
ограничаването на обезлесяването; 
освен това, като отчита, че подобни 
инвестиции позволяват екологизиране 
на селските общности и пазарите на 
труда чрез създаването на местни 
екологични биорафинерии, подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това;

Or. en

Изменение 85
Даниел Буда

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, по-
специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, по-
специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 
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смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване; подчертава 
необходимостта от подпомагане на 
дребните земеделски стопани и на 
местните производители, за да 
получат нужното финансиране, и от 
определяне и ефективно използване на 
наличните инструменти на местно, 
национално и европейско равнище;

Or. ro

Изменение 86
Крис МакМанъс

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, по-
специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

5. припомня значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, 
като растителните протеини, чрез 
реформа на търговската политика на 
ЕС, с оглед на смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата, тъй като това съкращава 
разстоянията за транспортиране и 
ограничава обезлесяването на места 
като района на р. Амазонка; 
подчертава възможностите, предлагани 
от политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване; подчертава значението 
на инициативи като Slow Food за 
постигането на този преход;
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Or. en

Изменение 87
Емануил Франгос

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, по-
специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи в 
райони в рамките на ЕС, като 
същевременно се насърчава във 
възможно най-голяма степен 
потреблението на местни продукти, 
по-специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

Or. el

Изменение 88
Дан-Щефан Мотряну

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, по-
специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, по-
специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 
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смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването, и призовава за 
европейски план за развитие на 
производството на растителни 
протеини; подчертава възможностите, 
предлагани от политиката на 
сближаване и регионалните стратегии в 
областта на околната среда в подкрепа 
на това преместване;

Or. ro

Изменение 89
Франческа Донато, Елена Лици

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, по-
специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като 
това съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, 
както и на отглеждането на 
различни видове животни, тъй като 
това съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

Or. it

Изменение 90
Емануил Франгос
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, по-
специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, 
включително производството на 
растителни протеини, с оглед на 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

Or. el

Изменение 91
Масали Агилар

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
преместването на мястото на 
производството на храни и фуражи, по-
специално производството на 
растителни протеини, с оглед на 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;

5. подчертава значението на 
текущите европейски инициативи за 
насърчаване на производството на 
растителни протеини и смекчаване на 
изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за 
транспортиране и ограничава 
обезлесяването; подчертава 
възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на 
околната среда в подкрепа на това 
преместване;
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Or. es

Изменение 92
Франсишку Герейру

Проектостановище
Параграф 5 – буква а (нова)

Проектостановище Изменение

а) отбелязва положителното 
въздействие на екологичния устойчив 
местен селски туризъм върху 
смекчаването на изменението на 
климата и насърчава държавите 
членки и регионалните власти да се 
възползват от възможностите, 
предлагани от политиката на 
сближаване и от регионалните 
стратегии в областта на околната 
среда в подкрепа на неговото 
развитие, при условие че се спазват 
екологичните и социалните 
стандарти;

Or. en

Изменение 93
Франсишку Герейру

Проектостановище
Параграф 5 – буква б (нова)

Проектостановище Изменение

б) подчертава, че регионалните 
стратегии в областта на околната 
среда следва да включват планове за 
управление на отпадъците, 
включително за отпадъци, 
произхождащи от земеделие, 
преработка на храни, съхранение и 
разпространение на храни, като се 
следва принципът на кръговата 
икономика;
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Or. en

Изменение 94
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че политиките за 
адаптиране към изменението на 
климата не са достатъчни; 
подчертава, че огромните пожари и 
тяхното широко разпространение в 
близко бъдеще показват границите на 
адаптацията чрез мащаба на 
разрушенията, които те причиняват 
и към които е невъзможно да се 
адаптираме; припомня, че огромните 
пожари допринасят също така за 
влошаване на климатичните 
смущения чрез увеличаване на 
скоростта на вятъра, предизвикване 
на гръмотевични бури и насочване на 
пепелта, която се отлага върху 
ледниците и ускорява топенето на 
леда; подчертава неотложната 
необходимост регионалните 
политики на ЕС да насърчават 
смекчаването, адаптирането и 
предотвратяването на последиците 
от изменението на климата за 
нашите земеделски и горски системи;

Or. fr

Изменение 95
Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Пина Пичерно, Паоло Де Кастро, Клара 
Еухения Агилера Гарсия, Ерик Андрийо, Юозас Олекас, Иво Христов, Изабел 
Карваляйш

Проектостановище
Параграф 5a (нов)
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Проектостановище Изменение

5a. подчертава значението на 
подкрепата за късите вериги на 
доставки, чиято роля е очертана и от 
затварянето на границите в 
резултат на COVID-19; подчертава, 
че късите вериги на доставки могат 
да играят важна роля за намаляване 
на въглеродния отпечатък; също 
така подчертава положителното 
въздействие на късите хранителни 
вериги, които спомагат за намаляване 
на хранителните отпадъци; и 
подчертава необходимостта да се 
избягва прекомерното опаковане, 
като същевременно се гарантира, че 
опаковките на храните са важни 
както от хигиенна гледна точка, 
така и от съображения за 
информация на потребителите;

Or. en

Изменение 96
Херберт Дорфман

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че постоянните 
пасища представляват основен 
инструмент за животновъдството за 
постигане на заявените амбициозни 
цели в областта на климата;

Or. it

Изменение 97
Манюел Бомпар
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Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. припомня, че освен улавянето 
на въглерод горите оказват 
благоприятно въздействие и върху 
климата, атмосферата, опазването 
на биологичното разнообразие, 
режима на реките и на водоемите, 
предотвратяват ерозията на 
почвите от вода и вятър, като имат 
и други полезни естествени качества; 
счита, че фондовете на политиката 
на сближаване следва да запазят 
многофункционалната роля на 
горите, да осигурят добро 
разнообразие на горските видове, да 
запазят и увеличат горското 
богатство за благосъстоянието на 
населението и подобряването на 
околната среда;

Or. fr

Изменение 98
Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Пина Пичерно, Паоло Де Кастро, Клара 
Еухения Агилера Гарсия, Ерик Андрийо, Юозас Олекас, Иво Христов, Изабел 
Карваляйш

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава значението на 
задържането и привличането на 
младите хора в селските райони, за да 
се използват съвременните им знания 
и виждането за опазване на околната 
среда и за изменението на климата и 
да се превърнат демографски 
засегнатите селски райони в 
процъфтящи, оживени, устойчиви 
общности; поради това е важно да 
имаме адекватна подкрепа от 
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програмите на политиката на 
сближаване за младите хора;

Or. en

Изменение 99
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. осъжда пагубното въздействие 
на индустриалното управление на 
горите върху климата и околната 
среда; припомня, че интензивното 
използване на горите за производство 
на енергия е вредно за биологичното 
разнообразие и представлява загуба на 
поглъщатели на въглерод; припомня, 
че според последните проучвания 
европейските гори биха могли да 
съхраняват двойно повече въглерод, 
ако използването им бъде намалено 
наполовина; подчертава, че 
интензивните монокултури са 
изключително чувствителни към 
последиците от изменението на 
климата, по-специално 
разпространението на вредители и 
огромните пожари; припомня, че 
според Европейската агенция за 
околна среда стойността на 
европейските гори ще се понижи 
между 14 и 50% в рамките на века 
поради рязката трансформация на 
европейския горски баланс, причинена 
от изменението на климата;

Or. fr

Изменение 100
Манюел Бомпар



PE662.106v01-00 60/84 AM\1220680BG.docx

BG

Проектостановище
Параграф 5г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. счита, че фондовете на 
политиката на сближаване не трябва 
повече да финансират проекти, 
участващи в интензивното 
използване на европейските гори, по-
специално насаждения, предназначени 
единствено за производство на 
енергия или за изграждане на 
гигантски електроцентрали с 
използване на биомаса, или 
промишлени дъскорезници; осъжда 
по-специално проекта за 
мегадъскорезница в Ланемезан на 
мултинационалната компания 
Флориан, който може сериозно да 
застраши пиренейската гора;

Or. fr

Изменение 101
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. признава, че метанизацията 
чрез разграждане на органични 
вещества може да бъде интересна 
техника за земеделските стопани; 
въпреки това изразява безпокойство 
от настоящата тенденция към 
изграждане на индустриални 
метанизатори, които водят до 
значително замърсяване на почвите и 
водите, повишена смъртност на 
опрашители, завземане на земеделски 
земи, насърчаване на интензивното 
животновъдство, създават по-висок 
риск от злополуки и за общественото 
здраве; счита, че фондовете на 
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политиката на сближаване следва да 
подкрепят само проекти за 
метанизация, които имат социално и 
екологично измерение и насърчават 
овладяването на управлението на 
енергията – от производството до 
потреблението ѝ – от земеделските 
производители;

Or. fr

Изменение 102
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5е (нов)

Проектостановище Изменение

5е. подчертава, че множество 
индикатори показват, че достигаме 
границите на устойчивост на 
селскостопанската и хранително-
вкусовата промишлена система: 
намаляването на броя на 
земеделските стопани, приносът на 
глобалното затопляне, ерозията на 
почвата, унищожаването на 
екосистемите, високото потребление 
на прясна вода, застрашаване на 
здравето на населението, 
разхищението на храна, 
потреблението на изкопаеми горива и 
т.н.; отбелязва със загриженост 
уязвимостта на тази система спрямо 
въздействието на изменението на 
климата във всичките му измерения, 
независимо дали става въпрос за 
нестабилността на климата, или за 
изчерпването на водните ресурси;

Or. fr

Изменение 103
Манюел Бомпар
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Проектостановище
Параграф 5ж (нов)

Проектостановище Изменение

5ж. изразява своята загриженост 
относно факта, че е необходимо да се 
продължи производството на много 
храна с по-малко плодородни земи, със 
замърсени почви и води, с много малко 
риболовни зони, а понякога при 
екстремни климатични условия;

Or. fr

Изменение 104
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5з (нов)

Проектостановище Изменение

5з. отбелязва със загриженост, че 
пандемията от Covid-19 илюстрира 
уязвимостта на градовете в случай на 
прекъсване на доставките, особено на 
храни;

Or. fr

Изменение 105
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5и (нов)

Проектостановище Изменение

5и. подчертава абсолютната 
необходимост Съюзът да приеме 
политика на устойчивост спрямо 
въздействието на изменението на 
климата, по-специално в областта на 
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селското стопанство и храните; 
счита, че политиката на сближаване 
може да играе водеща роля в това 
отношение;

Or. fr

Изменение 106
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5й (нов)

Проектостановище Изменение

5й. счита, че политиката на 
сближаване следва да допринесе за 
изграждането на по-къси вериги на 
доставки за нашите хранителни 
системи, по-специално чрез 
преместване на нашите 
селскостопански производства; 
подчертава, че целта на такова 
преместване е храната да се 
произвежда, трансформира и 
консумира на местно ниво, за да се 
укрепи продоволствената сигурност 
на европейските региони, да се 
създадат местни работни места и 
драстично да се намали 
потреблението на изкопаеми горива и 
следователно нашето въздействие 
върху климата;

Or. fr

Изменение 107
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5к (нов)
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Проектостановище Изменение

5к. счита, че политиката на 
сближаване следва да подкрепя 
регионални проекти, насочени към 
изграждане на селскостопански 
системи на бъдещето, ориентирани 
към комбинирането на култури, 
съчетаващи няколко растителни 
вида (свързване на култури), полски 
култури и дървета (агролесовъдство) 
и дори смеси от култури, дървета и 
животни (агроекология и 
пермакултура); подчертава, че 
такива агроекосистеми ще насърчат 
биологичното разнообразие и 
хетерогенността, което ще намали 
тяхната уязвимост спрямо болести и 
климатични смущения;

Or. fr

Изменение 108
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5л (нов)

Проектостановище Изменение

5л. подчертава, че политиката на 
сближаване следва по-специално да 
осигури засилване на модулността 
между регионалните селскостопански 
системи, за да се предотврати 
всякакво разпространение на 
сътресения, които може да засегнат 
съседните системи;

Or. fr

Изменение 109
Манюел Бомпар
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Проектостановище
Параграф 5м (нов)

Проектостановище Изменение

5м. призовава политиката на 
сближаване да подкрепя проекти, 
насочени към засилване на кръговия 
характер на селскостопанските 
отпадъци; по този начин подчертава 
интереса от запазването на фосфора 
в полетата чрез неговото 
рециклиране, за да се избегне 
замърсяването и да не се налага 
добавянето му; припомня, че 
събирането на човешки екскременти 
може да достигне 3 милиона тона 
фосфати годишно или 20% от 
промишленото потребление на 
торове; призовава политиката на 
сближаване да подкрепя проекти 
като тези за събиране на човешка 
урина за използване в обработваемите 
полета, реализирани от шведски 
градове, или като проектите в 
Германия за рециклиране до 60% от 
фосфора в отпадъчните води и 
връщането му в полета, гори и 
пасища;

Or. fr

Изменение 110
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5н (нов)

Проектостановище Изменение

5н. подчертава изключителното 
значение на подобряването на 
продоволствената устойчивост на 
градовете спрямо въздействието на 
изменението на климата; счита, че 
политиката на сближаване може да 
играе положителна роля в това 
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отношение; призовава политиката на 
сближаване да укрепва битовите 
системи, местните системи и 
териториалните продоволствени 
системи във и около градовете; 
подчертава по-специално 
необходимостта от намаляване на 
продоволствените пустини, 
причинени от изчезването на 
малките квартални магазини за 
хранителни стоки;

Or. fr

Изменение 111
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5о (нов)

Проектостановище Изменение

5о. настоятелно призовава 
политиката на сближаване да 
укрепва градските и извънградските 
селскостопански системи чрез 
разработване на градски зеленчукови 
градини, покривни градини, системи 
за градска пермакултура и 
аквапоника; въпреки това подчертава, 
че макар значително да подобрява 
продоволствената сигурност на 
градското население, градското 
земеделие ще продължи да бъде 
допълнение към снабдяването с храни 
в големите градове; следователно 
подчертава необходимостта от 
защита и стимулиране на 
извънградското земеделие;

Or. fr

Изменение 112
Манюел Бомпар
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Проектостановище
Параграф 5п (нов)

Проектостановище Изменение

5п. припомня, че градското 
земеделие е много трудоемко и 
следователно е вероятно да създаде 
множество работни места; 
припомня също така, че градското 
земеделие дава възможност за 
обогатяване на биологичното 
разнообразие в градовете, по-добро 
управление на отпадъците чрез 
квартално компостиране, задържане 
на дъждовна вода и подобряване на 
качеството на въздуха;

Or. fr

Изменение 113
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5р (нов)

Проектостановище Изменение

5р. счита, че развитието на 
публично управление на водите и 
общинско земеделско управление е 
изключително положително; 
подчертава ролята на такова 
общинско земеделско управление за 
снабдяването на заведенията за 
обществено хранене с местни сезонни 
продукти; призовава местните и 
регионалните органи да предлагат 
възможно най-много местни 
органични храни и възможно най-
малко месо в заведенията за 
обществено хранене; призовава 
местните и регионалните органи да 
подпомагат структурирането на 
селските, биологичните и местните 
сектори, да насърчават създаването 
на сдружения и кооперации на 
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производители и потребители; 
призовава местните и регионалните 
органи да въведат в обществените 
поръчки социални и екологични 
критерии, както и критерии за 
хуманно отношение към животните 
и за справедливо възнаграждение; 
призовава местните и регионалните 
органи да подкрепят създаването на 
нови земеделски стопанства чрез 
закупуване и предоставяне на земя; 
счита, че политиката на сближаване 
следва да подпомага местните и 
регионалните органи в подобни 
начинания;

Or. fr

Изменение 114
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5с (нов)

Проектостановище Изменение

5с. счита, че развитието на 
градските гори е от съществено 
значение за смекчаване на 
последиците от глобалното 
затопляне в градовете, по-специално 
по време на горещи периоди; 
подчертава, че според ООН 
сенчестите зони, създавани от 
градската растителност, може да 
намалят с 30% необходимостта от 
климатизация; припомня, че 
развитието на озеленяването в 
градовете може да предостави 
възможност за създаване на острови 
на биологичното разнообразие, за 
намаляване на шума и замърсяването 
на атмосферата, за възстановяване 
на деградиралите почви, 
предотвратяване на засушаването и 
представлява важен поглъщател на 
въглерод; подчертава обаче, че е от 
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съществено значение да се осигури 
добро разнообразие от горски видове 
за засаждане в градовете и да се 
насърчават местните видове; 
подчертава също така ограниченията 
при използването на улични дървета; 
настоява горските видове да бъдат 
разнообразни, подбрани според 
функциите, които те трябва да 
изпълняват по допълващ начин, 
съчетани с храсти, треви и части от 
рохкава почва; също така призовава за 
насърчаване на засаждането на 
овощни дървета в градовете; счита, 
че фондовете на политиката на 
сближаване следва да подкрепят 
проекти, отговарящи на тези 
условия;

Or. fr

Изменение 115
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5т (нов)

Проектостановище Изменение

5т. подчертава достойнствата на 
развитието на екопасища в градска 
среда; призовава фондовете на 
политиката на сближаване да 
подкрепят съществуващите проекти 
в тази насока;

Or. fr

Изменение 116
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5у (нов)
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Проектостановище Изменение

5у. припомня, че продоволствието 
засяга всички жители на една и съща 
територия; счита, че е необходимо да 
се засили демократичното 
асоцииране между гражданите, 
служителите, заемащи изборни 
длъжности, производителите, 
потребителите и дистрибуторите, 
за да се насърчи производството, 
преработката и консумацията на 
местни, сезонни и разнообразни 
храни; счита, че политиката на 
сближаване следва да подпомага 
местните и регионалните органи, 
които желаят да създадат такива 
механизми за асоцииране в областта 
на политиката за храните;

Or. fr

Изменение 117
Манюел Бомпар

Проектостановище
Параграф 5ф (нов)

Проектостановище Изменение

5ф. счита, че фондовете на 
политиката на сближаване следва да 
подкрепят повече проекти за обучение 
по местна пермакултура и селско 
агроекологично земеделие;

Or. fr

Изменение 118
Дан-Щефан Мотряну

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 
и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия, и 
преместването на мястото на 
производството на храни.

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения, 
суша и пожари, ефективното 
колективно управление на отпадъците, 
включително с цел производство на 
енергия, и преместването на мястото на 
производството на храни чрез създаване 
и укрепване на къси вериги на 
доставки; призовава за европейски 
план за борба с опустиняването и 
деградацията на селскостопанските 
земи, подкрепян от политиката на 
сближаване и от регионални 
стратегии в областта на околната 
среда;

Or. ro

Изменение 119
Франсишку Герейру

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 
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и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия, и 
преместването на мястото на 
производството на храни.

и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия, и 
преместването на мястото на 
производството на храни; подчертава, 
че стратегиите в областта на 
околната среда следва да подкрепят и 
допълват макрорегионалните 
стратегии на ЕС в това отношение.

Or. en

Изменение 120
Михал Виезик

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 
и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия, и 
преместването на мястото на 
производството на храни.

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
регионалните и на речните басейни 
проблеми, свързани със смекчаването на 
последиците от изменението на климата 
и адаптирането към него в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и агролесовъдния и горския сектор, в 
области като защитата от суша, 
наводнения и пожари, 
възстановяването на реките и 
подобрението на речната свързаност, 
ефективното колективно управление на 
отпадъците, включително с цел 
производство на енергия, и 
преместването на мястото на 
производството на храни.

Or. en

Изменение 121
Франческа Донато, Елена Лици
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 
и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия, и 
преместването на мястото на 
производството на храни.

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
регионалните проблеми, свързани с 
икономическото развитие; освен това 
с разходите, необходими за 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 
и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия, и 
преместването на мястото на 
производството на храни.

Or. it

Изменение 122
Крис МакМанъс

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането 
на сътрудничество с цел решаване на 
регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 
и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия, и 
преместването на мястото на 

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
трябва да изградят сътрудничество с 
цел решаване на регионалните 
проблеми, свързани със смекчаването на 
последиците от изменението на климата 
и адаптирането към него в 
селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор, в области като 
защитата от наводнения и пожари, 
ефективното колективно управление на 
отпадъците, включително с цел 
производство на енергия, като 
стопанствата станат по-устойчиви 
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производството на храни. на често срещани рискове и 
преместването на мястото на 
производството на храни.

Or. en

Изменение 123
Кристине Шнайдер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 
и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия, и 
преместването на мястото на 
производството на храни.

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 
и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия и 
създаване на устойчиво производство 
на храни.

Or. de

Изменение 124
Асгер Кристенсен, Атидже Алиева-Вели, Улрике Мюлер, Ирен Толре, Хилде 
Вотманс, Адриан Васкес Лазара, Жереми Десерл, Елси Катайнен

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 

6. подчертава, че 
макрорегионалните стратегии на ЕС 
следва да спомогнат за изграждането на 
сътрудничество с цел решаване на 
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регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 
и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия, и 
преместването на мястото на 
производството на храни.

регионалните проблеми, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него в селскостопанския, 
хранително-вкусовия и горския сектор, 
в области като защитата от наводнения 
и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително 
с цел производство на енергия, и 
насърчаването на устойчиво 
производство на храни.

Or. en

Изменение 125
Франсишку Герейру

Проектостановище
Параграф 6 – буква а (нова)

Проектостановище Изменение

 а) подчертава значението на 
спазването на принципа на 
партньорство при цялото 
програмиране, изпълнение и 
мониторинг на политиката на 
сближаване на ЕС и за установяване 
на тясно сътрудничество между 
неправителствените организации от 
регионалните и местните власти и 
заинтересованите страни, 
включително организациите на 
земеделските стопани и 
екологичните неправителствени 
организации; подчертава, че този 
процес трябва да отчита свързаните 
с пола аспекти.

Or. en

Изменение 126
Франсишку Герейру

Проектостановище
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Параграф 6 – буква б (нова)

Проектостановище Изменение

 б) отбелязва, че инициативите на 
общността и гражданите могат 
силно да подкрепят екологичния 
преход, както и смекчаването и 
адаптирането към изменението на 
климата, и че местните групи за 
действие и програмата LEADER 
могат да бъдат основните 
инструменти за постигане на това; 
насърчава държавите членки и 
регионалните власти да координират 
тези програми със своите регионални 
стратегии в областта на околната 
среда.

Or. en

Изменение 127
Франсишку Герейру

Проектостановище
Параграф 6 – буква в (нова)

Проектостановище Изменение

 в) подчертава, че политиката на 
сближаване следва да подпомага 
инвестициите в образование и 
обучение, като помага на местните 
власти, работниците и фирмите да 
вземат в по-голяма степен под 
внимание предизвикателствата, 
причинени от изменението на 
климата, и ролята, която те могат 
да играят за смекчаване и адаптиране 
към изменението на климата в 
съответните сектори.

Or. en
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Изменение 128
Дан-Щефан Мотряну

Проектостановище
Параграф 6 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

подчертава значението на 
насърчаването на синергии между 
политиката на сближаване и общата 
селскостопанска политика, чиято 
цел е да подкрепят селските райони, 
които са изключително уязвими по 
отношение на въздействието на 
изменението на климата, и да 
осигурят прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика с 
фокус върху социалното и 
икономическото сближаване; 
подчертава значението на 
структурните фондове за подкрепа на 
малки и средни предприятия в 
хранително-вкусовия сектор, така че 
се повиши тяхната 
конкурентоспособност и 
екологосъобразност;

Or. ro

Изменение 129
Франц Богович

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава значението на 
концепцията за интелигентни села за 
справяне с предизвикателствата пред 
Съюза, свързани с климатичните 
изменения, и приветства 
интегрирането й в бъдещата ОСП, 
политиката на сближаване и 
регионалната политика на Съюза; 
настоява държавите членки да 
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включат подхода „Интелигентни 
села“ в своята оперативна програма 
за прилагане на политиката на 
сближаване на ЕС на национално и 
регионално равнище, както и в 
националните си стратегически 
планове за ОСП, които ще изискват 
подготовката на стратегии за 
интелигентни села1a на национално 
равнище; подчертава ролята на 
подхода LEADER/водено от 
общностите местно развитие 
(CLLD), като същевременно прилага 
стратегии за интелигентни села, 
които трябва да имат силен фокус 
върху цифровизацията, 
устойчивостта и иновациите.
__________________
1a Член 72б (изменение 513) от 
позицията на първо четене на 
Европейския парламент относно 
предложението за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
за установяване на правила за 
подпомагане за стратегическите 
планове, които трябва да бъдат 
изготвени от държавите членки по 
линия на Общата селскостопанска 
политика (стратегическите планове 
по ОСП) и финансирани от 
Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ) и от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 130
Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Пина Пичерно, Паоло Де Кастро, Клара 
Еухения Агилера Гарсия, Ерик Андрийо, Юозас Олекас, Иво Христов
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Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава възможностите за 
застрояване и рехабилитация на 
изоставени терени, където могат да 
се създадат нови индустриални 
паркове и бизнес инкубатори, с 
обеззаразяване на почвите и 
подобряване на околната среда на 
стари индустриални обекти, за 
намаляване на необходимостта от 
по-нататъшно строителство на нови 
терени и за привличане на компании и 
регионални инвестиции, като по този 
начин се създават и работни места.

Or. en

Изменение 131
Ирен Толре, Адриан Васкес Лазара, Атидже Алиева-Вели, Хилде Вотманс, Асгер 
Кристенсен, Улрике Мюлер, Жереми Десерл, Елси Катайнен

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. приветства намерението на 
Европейската комисия да представи 
стратегия за селските райони и 
подчертава необходимостта от 
засилване на взаимодействието 
между различните структурни и 
инвестиционни фондове с цел да 
помогне на агрохранителните 
сектори да подобрят своята 
икономическа устойчивост и 
устойчивостта си на околната среда.

Or. en
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Изменение 132
Марлене Мортлер, Франц Богович, Норберт Линс, Дан-Щефан Мотряну, Ан 
Сандер, Кристине Шнайдер, Симоне Шмидбауер

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че инвестициите в 
устойчиви екосъобразни 
инфраструктури на местно и 
регионално равнище чрез политиката 
на сближаване на ЕС са от 
съществено значение за борба с 
въздействието на изменението на 
климата върху селското и горското 
стопанство и за подобряване на 
устойчивостта на хората, природата 
и икономиката на климатичните 
изменения.

Or. en

Изменение 133
Симоне Шмидбауер, Норберт Линс, Марлене Мортлер, Франц Богович, Ан 
Сандер, Херберт Дорфман, Алвару Амару

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да се фокусира 
върху всеобхватния преход на 
европейската икономика към 
биоикономика, основана на биогенни 
ресурси от селското и горското 
стопанство.

Or. en

Изменение 134
Емануил Франгос
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Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава предимствата на 
създаване на средиземноморски 
макрорегион, по-специално за 
укрепване на производството и 
прехвърляемостта на местните 
продукти;

Or. el

Изменение 135
Вероника Вреционова, Масали Агилар, Ружа Томашич

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава значението на 
подхода от долу нагоре за 
сближаването и регионалното 
развитие, като има предвид, че 
инициативите следва да се 
осъществяват на регионално равнище 
и/или на равнище държава членка.

Or. en

Изменение 136
Симоне Шмидбауер, Норберт Линс, Марлене Мортлер, Франц Богович, Кристине 
Шнайдер, Херберт Дорфман, Алвару Амару

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че политиката на 
сближаване и регионалните 
стратегии в областта на околната 
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среда трябва да обърнат специално 
внимание на увеличаването на 
използването на дървесина от 
устойчиво горско стопанство във 
всички части на икономиката 
(особено строителния сектор), тъй 
като дървото има уникалното 
свойство да съхранява огромни 
количества CO2, като същевременно 
замества енергоемките ресурси, като 
стомана и бетон.

Or. en

Изменение 137
Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Пина Пичерно, Паоло Де Кастро, Клара 
Еухения Агилера Гарсия, Ерик Андрийо, Юозас Олекас, Иво Христов, Изабел 
Карваляйш

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че цифровизацията и 
технологиите за изкуствен интелект 
могат да доведат до по-устойчиво, 
адаптивно и с ефективно използване 
на ресурсите селско стопанство и 
също така да създадат нов тип 
работни места, но те изискват 
подходящо обучение и образование, до 
които всеки трябва да има достъп.

Or. en

Изменение 138
Ирен Толре, Адриан Васкес Лазара, Атидже Алиева-Вели, Хилде Вотманс, Асгер 
Кристенсен, Улрике Мюлер, Жереми Десерл, Елси Катайнен

Проектостановище
Параграф 6б (нов)
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Проектостановище Изменение

6б. подчертава необходимостта 
от засилване на инвестициите на ЕС 
за широколентов достъп в селските 
райони, за да се даде възможност на 
земеделските стопани да интегрират 
цифрови технологии с цел развитие 
на прецизно земеделие, тъй като това 
ще бъде от съществено значение за 
екологичния им преход.

Or. en

Изменение 139
Марлене Мортлер, Франц Богович, Норберт Линс, Дан-Щефан Мотряну, Ан 
Сандер, Кристине Шнайдер, Симоне Шмидбауер

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че текущите 
селскостопански практики и 
инициативи за екосъобразна 
инфраструктура в секторите на 
селското и горското стопанство 
имат положителен ефект върху 
запасите от въглерод и балансите на 
парниковите газове в държавите 
членки.

Or. en

Изменение 140
Марлене Мортлер, Франц Богович, Норберт Линс, Дан-Щефан Мотряну, Ан 
Сандер, Кристине Шнайдер, Симоне Шмидбауер

Проектостановище
Параграф 6в (нов)
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Проектостановище Изменение

6в. припомня, че настоящите 
инициативи на политиката на ЕС 
трябва да отчитат дългосрочната 
конкурентоспособност на 
европейската икономика и 
опасенията на малките и средните 
предприятия.

Or. en

Изменение 141
Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Пина Пичерно, Паоло Де Кастро, Клара 
Еухения Агилера Гарсия, Ерик Андрийо, Юозас Олекас, Иво Христов, Изабел 
Карваляйш

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. подчертава необходимостта 
от подобряване на всички видове 
свързаност (широколентова връзка, 
транспорт и др.) на селските райони 
по достъпен, устойчив и екологичен 
начин.

Or. en


