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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0080/470 

Изменение  470 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“)  

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 1а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (1 a) Съгласно член 208 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС), целите на 

сътрудничеството за развитие, в т.ч. 

тези, одобрени в контекста на 

Организацията на обединените нации 

и други международни организации, 

следва да се вземат предвид в ОСП. 

Мерките, предприети по силата на 

настоящия регламент, не следва да 

застрашават способността за 

производство на храна и 

дългосрочното продоволствено 

осигуряване на развиващите се 

страни, особено на най-слабо 

развитите страни (НСРС), и следва 

да допринасят за постигането на 

ангажиментите на Съюза във връзка 

със смекчаването на изменението на 

климата. 

Or. en 

Обосновка 

(Това е изменение 1 от становището на комисията DEVE). 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/471 

Изменение  471 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Esther de Lange, Andrea Zanoni и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“)  

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 94 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(94) Единният пазар включва търговска 

система по външните граници на Съюза.  

Тази търговска система следва да 

включва вносни мита и възстановявания 

при износ и по правило следва да 

стабилизира пазара на Съюза.  

Търговската система следва да се 

основава на ангажиментите, приети 

съгласно Уругвайския кръг на 

многостранните търговски преговори и 

в двустранни споразумения. 

(94) Единният пазар включва търговска 

система по външните граници на Съюза.  

Тази търговска система следва да 

включва вносни мита и да продължава 

за ограничен период да включва 

възстановявания при износ, и по 

правило следва да стабилизира пазара 

на Съюза. Търговската система следва 

да се основава на ангажиментите, 

приети съгласно Уругвайския кръг на 

многостранните търговски преговори и 

в двустранни споразумения, както и да 

се съобразява с целите на Съюза за 

развитие и ангажиментите по 

отношение на развиващите се 

страни, както и поетия ангажимент 

в министерската декларация на СТО 

от 2005 г. за премахване на всички 

форми на субсидиране на износа до 

2013 г. 

Or. en 

Обосновка 

(Това е изменение 4 от становището на комисията DEVE. Позоваване на 

заключенията от срещата на СТО в Хонконг през 2005 г.) 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/472 

Изменение  472 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“)  

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 107 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(107) Разпоредбите за отпускане на 

възстановявания при износ в трети 

държави, предвид разликата между 

цените в Съюза и на световния пазар, и 

попадащи в границите, поставени с 

поетите задължения по линия на СТО, 

следва да служат за осигуряване на 

участието на Съюза в международната 

търговия с определени продукти, 

попадащи в приложното поле на 

настоящия регламент.  Субсидираният 

износ следва да се подчинява на 

ограничения по отношение на 

стойността и количеството. 

(107) Разпоредбите за отпускане на 

възстановявания при износ в трети 

държави, предвид разликата между 

цените в Съюза и на световния пазар, и 

попадащи в границите, поставени с 

поетите задължения по линия на СТО, 

следва да служат за осигуряване на 

участието на Съюза в международната 

търговия с определени продукти, 

попадащи в приложното поле на 

настоящия регламент.  Субсидираният 

износ следва да се подчинява на 

ограничения по отношение на 

стойността и количеството. 

Възстановяванията при износ следва 

да бъдат постепенно преустановени 

до 2016 г. 

Or. en 

Обосновка 

(Това е изменение 6 от становището на комисията DEVE. Позоваване на 

министерската декларация на СТО от  2005 г. за премахване на всички форми на 

субсидиране на износа.) 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Изменение  473 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“)  

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 136 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  1 a. С оглед осигуряването на 

последователност на политиките за 

развитие, няма да бъдат отпускани 

възстановявания за износ към 

развиващи се страни, ако съществува 

риск, че износът на съответния 

продукт би оказал вреда на местните 

производители. Комисията е 

оправомощена да приема делегирани 

актове в съответствие с член 160 от 

настоящия регламент за определяне 

на условията и процедурите за 

отпускане на възстановявания за 

износ към развиващи се страни. 

Or. en 

Обосновка 

(Това е изменение 12 от становището на комисията DEVE). 

 

 


