
AM\702118BG.doc PE400.321v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

10.1.2008 PE400.321v01-00

ИЗМЕНЕНИЯ 1-44

Проектостановище (PE398.573v01-00)
Kathalijne Maria Buitenweg
Равносметка относно състоянието на ОСП
(COM(2007)0722 – 2007/2195(INI))

Изменение, внесено от Esther De Lange и Lambert van Nistelrooij
Изменение 1
Параграф -1 (нов)

-1. подчертава значението на процъфтяващо селско стопанство с 
жизнеспособни селски региони в ЕС, не само от икономическа гледна точка, 
но и с оглед на опазването на природните местности и сигурността на 
хранителните продукти;

Or. nl

Изменение, внесено от Esther De Lange и Lambert van Nistelrooij

Изменение 2
Параграф 1

1. приветства факта, че Комисията възнамерява да откликне на 
предизвикателствата на изменението на климата, включително посредством
своята селскостопанска политика; призовава в тази връзка Комисията и 
държавите-членки да насочат вниманието си към това, как 
селскостопанският сектор може да допринесе за намаляване на емисиите;

Or. nl
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Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 3
Параграф 1

1. приветства факта, че Комисията възнамерява да откликне на 
предизвикателствата на изменението на климата и съответно да приспособи 
своята селскостопанска политика, като подкрепя по-щадящи селскостопански 
практики с цел да се подобрят перспективите по отношение на емисиите 
от парникови газове от селскостопанския сектор;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 4
Параграф 1

1. приветства факта, че Комисията възнамерява да откликне на 
предизвикателствата на изменението на климата и съответно да приспособи 
своята селскостопанска политика и припомня необходимостта от опазване на 
околната среда и възстановяване на екосистемите;  призовава Комисията да 
представи законодателни предложения, целящи намаляването на тези емисии 
чрез насърчаване на по-екстензивно или устойчиво земеделие, включително в 
областта на животновъдството;

Or. fr

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 5
Параграф 1

1. приветства факта, че Комисията възнамерява да откликне на 
предизвикателствата на изменението на климата и съответно да приспособи 
своята селскостопанска политика; подчертава приноса на интензивното 
животновъдство за емисиите на парникови газове; призовава Комисията да 
представи законодателни предложения, целящи намаляването на тези емисии 
чрез насърчаване на по-екстензивно и устойчиво земеделие, по-специално в 
областта на животновъдството, като вземе предвид изискванията за хуманно 
отношение към животните;
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Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 6
Параграф 1 a (нов)

1а. във връзка с това счита за необходимо да се премине към устойчиво и 
многофункционално селско стопанство, при което се насърчава 
използването на екологично устойчиви агрономични методи (по-специално 
консервационно земеделие и биологично земеделие); съответно призовава 
Комисията да разгледа идеята за интензивно в екологично отношение 
селско стопанство като подход, който благоприятства опазването на 
околната среда, икономическата ефективност и социалната 
справедливост;

Or. fr

Изменение, внесено от Esther De Lange

Изменение 7
Параграф 2

2. подчертава, че общественото финансиране на земеделието е свързано с 
резултати в областта на околната среда, природата и благосъстоянието на 
животните и че трябва да зависи от спазването на основно екологично 
законодателство в тези области (кръстосано спазване); настоятелно призовава 
Комисията да не отслабва съществуващите разпоредби за кръстосано спазване 
(заличаване) и да проучи дали тези изисквания са ефективни, но 
същевременно призовава Комисията да премахне ненужните 
административни изисквания и тежести; изразява увереност, че в схемата 
за кръстосано спазване следва да бъдат включени допълнителни разпоредби 
относно ползване на водата и емисиите на парникови газове;

Or. nl

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 8
Параграф 2

2. подчертава, че общественото финансиране на земеделието трябва да бъде 
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свързано с резултати в областта на околната среда, природата и 
благосъстоянието на животните и че трябва да зависи от спазването на основно 
екологично законодателство в тези области (кръстосано спазване); (заличаване)

Or. pl

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 9
Параграф 2

2. подчертава, че общественото финансиране на земеделието трябва да бъде 
свързано с резултати в областта на околната среда, природата и 
благосъстоянието на животните и че трябва да зависи от спазването на основно 
екологично законодателство в тези области (кръстосано спазване); настоятелно 
призовава Комисията да не отслабва съществуващите разпоредби за кръстосано 
спазване чрез т. нар. опростяване и да проучи дали тези изисквания са 
достатъчни за решаване на проблемите с въздействието върху околната среда на 
съществуващите земеделски системи; (заличаване)

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 10
Параграф 2

2. подчертава, че общественото финансиране на земеделието трябва да бъде 
свързано с резултати в областта на околната среда, природата и 
благосъстоянието на животните и че трябва да зависи от спазването на основно 
екологично законодателство в тези области (кръстосано спазване); настоятелно 
призовава Комисията да не отслабва съществуващите разпоредби за кръстосано 
спазване чрез т. нар. опростяване и да проучи дали тези изисквания са 
достатъчни за решаване на проблемите с въздействието върху околната среда на 
съществуващите методи на производство, по-специално в 
животновъдството; подчертава необходимостта от подкрепа за промяна 
на методите на производство към устойчиво селско стопанство; счита, че 
в схемата за кръстосано спазване следва да бъдат включени допълнителни 
разпоредби относно ползване и управление на водата и емисиите на парникови 
газове;

Or. fr
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Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg

Изменение 11
Параграф 2

2. подчертава, че общественото финансиране на земеделието трябва да бъде 
свързано с резултати в областта на околната среда, природата и 
благосъстоянието на животните и че трябва да зависи от спазването на основно 
екологично законодателство в тези области (кръстосано спазване); настоятелно 
призовава Комисията да не отслабва съществуващите разпоредби за кръстосано 
спазване чрез т. нар. опростяване и да проучи дали тези изисквания са 
достатъчни за решаване на проблемите с въздействието върху околната среда на 
съществуващите земеделски системи; изразява увереност, че в схемата за 
кръстосано спазване следва да бъдат включени допълнителни разпоредби 
относно ползване на водата, качество на водата и емисиите на парникови 
газове;

Or. en

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 12
Параграф 2

2. подчертава, че общественото финансиране на земеделието трябва да бъде 
свързано с резултати в областта на околната среда, природата и 
благосъстоянието на животните и че трябва да зависи от спазването на основно 
екологично законодателство и на законодателството за хуманно отношение 
към животните в тези области (кръстосано спазване); настоятелно призовава 
Комисията да не отслабва съществуващите разпоредби за кръстосано спазване 
чрез т. нар. опростяване и да проучи дали тези изисквания са достатъчни за 
решаване на проблемите с въздействието върху околната среда на 
съществуващите земеделски системи; изразява увереност, че в схемата за 
кръстосано спазване следва да бъдат включени допълнителни разпоредби 
относно ползване на водата и емисиите на парникови газове;

Or. en
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Изменение, внесено от Dorette Corbey и Åsa Westlund

Изменение 13
Параграф 2 a (нов)

2a. отбелязва, че производството на месо е много неефективна форма на 
производство на храни; затова предлага да се намали потреблението на 
месо като в цената му се калкулират емисиите на парникови газове, 
свързани с производството на месо; отбелязва, че производството на 
пилета или развъждането на риба са сравнително ефикасни начини за 
производство на животински протеини за консумация от човека, 
причиняващи сравнително ниски емисии на парникови газове; 

Or. en

Изменение, внесено от Magor Imre Csibi

Изменение 14
Параграф 3

3. изразява съжаление, че Комисията е пропуснала възможността за разрешаване в 
по-широк план на проблемите, свързани с увеличения внос на храни и фуражи, 
които не съответстват на стандартите на ЕС по отношение на околната среда 
и благосъстоянието на животните;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 15
Параграф 3

3. изразява съжаление, че Комисията е пропуснала възможността за разрешаване в 
по-широк план на проблемите, свързани с увеличения внос на храни и фуражи, 
които не съответстват на стандартите на ЕС и по този начин накърняват 
постиженията на Европейския съюз в областта на околната среда, 
благосъстоянието на животните и социалното обвързване на обществената 
помощ; призовава Комисията да предложи мерки, за да подобри тази 
ситуация възможно най-скоро и да наложи спазване на свързаните с 
околната среда разпоредби и на санитарните разпоредби на Общността;

Or. fr
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 16
Параграф 3

3. изразява съжаление, че Комисията е пропуснала възможността за по-ефективно 
разрешаване (заличаване) на проблемите, свързани с увеличения внос на храни 
и фуражи, които не съответстват на стандартите на ЕС и по този начин 
накърняват постиженията на Европейския съюз в областта на околната среда, 
благосъстоянието на животните, общественото здраве и социалното 
обвързване на обществената помощ;

Or. pl

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg

Изменение 17
Параграф 3 a (нов)

3a. подчертава силната връзка между селскостопанската дейност и 
качеството на водата и подчертава, че натоварването от страна на 
селското стопанство върху водния ресурс се нуждае от устойчиво 
управление; счита, че законодателството в областта на околната среда 
заедно с принципа „замърсителят плаща“ следва да бъдат водещите 
принципи за ефективно постигане на целите, свързани с устойчивото 
управление на водните ресурси и с околната среда;

Or. en

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij и Esther De Lange

Изменение 18
Параграф 3 a (нов)

3a. изтъква, че в настоящия програмен период 2007-2013 г., развитието на 
селското стопанство (и неговия финансов инструмент ЕЗФРСР) като 
втори стълб на ОСП има важно регионално въздействие; настоятелно 
призовава Комисията да насърчава възможностите за по-съгласувано 
прилагане на програмите в областта на регионалната политика 
(структурни фондове) с цел да се достигне до интегриран подход в области, 
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където чрез съвместни действия може да бъде постигнат положителен 
ефект;

Or. en

Изменение, внесено от Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa
Westlund и Glenis Willmott

Изменение 19
Параграф 3 a (нов)

3a. изтъква, че селското стопанство влияе на биоразнообразието, като 
едновременно го създава и застрашава; счита, че са необходими усилия на 
глобално и местно равнище, както и усилия от страна на ЕС за защита на 
ценните екосистемни услуги, които ни предлага биоразнообразието, а 
именно пречистване на въздуха и водата, опрашване на селскостопански 
култури и предпазване от ерозия;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 20
Параграф 4

заличава се

Or. pl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 21
Параграф 4

4. изразява увереност, че отделянето на пряката помощ от селскостопанското 
производство може в дългосрочен план да спомогне за намаляване на 
отрицателните въздействия върху околната среда на европейското земеделие, 
при условие че се съпровожда от растяща подкрепа за устойчивите методи 
за производство и засилена подкрепа за устойчиви практики в развитието на 
селските региони;
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Or. fr

Изменение, внесено от Kartika Tamara Liotard

Изменение 22
Параграф 5

5. настоятелно призовава Комисията да представи съгласуван пакет предложения 
за стимулиране на производството на устойчива агроенергия (заличаване);  

Or. en

Изменение, внесено от Esther De Lange и Lambert van Nistelrooij

Изменение 23
Параграф 5

5. настоятелно призовава Комисията да представи съгласуван пакет предложения 
за стимулиране на производството на устойчива агроенергия, включително на
второ поколение агрогорива, които оползотворяват остатъчни продукти 
от селското стопанство, като например животински тор;

Or. nl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 24
Параграф 5

5. настоятелно призовава Комисията да представи съгласуван пакет предложения 
за стимулиране на производството на агроенергия, което да е в състояние да 
оползотвори цялата биомаса, включително чрез въвеждането на схема за 
сертифициране за устойчиви агрогорива и минимални изисквания за 
производството на тези горива;

Or. fr



PE400.321v01-00 10/16 AM\702118BG.doc

BG

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 25
Параграф 5 a (нов)

5а. приканва Комисията да стимулира земеделското производство на 
агрогорива в зависимост от жизнения им цикъл, докато се появят 
агрогорива от второ поколение;

Or. fr

Изменение, внесено от Kartika Tamara Liotard

Изменение 26
Параграф 5 a (нов)

5a. настоятелно призовава Комисията да прояви умереност в насърчаването 
на производството на биогорива, тъй като предимствата на много от тези 
горива по отношение на околната среда са най-малкото съмнителни и тъй 
като повишаването на производството на биогорива в ЕС би могло да 
доведе до повишаване на цените на храните и на запасите от хранителни 
продукти;

Or. en

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 27
Параграф 6

6. призовава за предоставяне на достатъчно финансова помощ за развитието 
на селските региони с цел подобряване на устойчивостта и засилване на 
конкурентоспособността на селското стопанство в Европа;

Or. en
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Изменение, внесено от Esther De Lange

Изменение 28
Параграф 6

6. отбелязва предложението на Комисията за повишени темпове на модулация, 
водещи до намаляване на плащанията на стопанство и до засилване на 
финансирането на политики за развитие на селските региони; въпреки това 
изразява загриженост относно липсата на конкретни предложения в 
предложението на Комисията относно използването на тези модулирани 
фондове в рамките на политиката за развитие на селските региони;

Or. nl

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 29
Параграф 6

6. призовава за повишени темпове на модулация и за квалифицирани намаляващи 
единни плащания на стопанство, включително критерии за екологична и 
социална модулация; настоятелно призовава Комисията да предостави 
допълнителни фондове за политики за развитие на селските региони, преди 
всичко на онези, които са по-слабо развити в сравнение с други региони на 
Общността; (заличаване) изразява увереност, че фондовете за развитие на 
селските региони следва да се използват преимуществено за агроекологични
програми, мерки тип Лидер и други по-интегрирани подходи към устойчивите 
икономики на селските региони; като при това не се пропуска да се насочват 
средства за осъвременяване на земеделските стопанства в по-слабо 
развитите региони, което би довело до по-добро опазване на околната среда;

Or. pl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 30
Параграф 6

6. призовава за повишени темпове на модулация и за квалифицирани намаляващи 
единни плащания на стопанство, включително критерии за екологична и 
социална модулация; настоятелно призовава Комисията да предостави 
допълнителни фондове за по-устойчиви методи на селскостопанско 
производство и за политики за развитие на селските региони; въпреки това 
изразява загриженост относно съществуващата тенденция в държавите-членки 
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да съсредоточават техните програми за развитие на селските региони върху 
инвестиции за селско стопанство; изразява увереност, че фондовете за развитие 
на селските региони следва да се използват преимуществено за агроекологични
програми, мерки тип Лидер и други по-интегрирани подходи към устойчивите 
икономики на селските региони;

Or. fr

Изменение, внесено от Kartika Tamara Liotard

Изменение 31
Параграф 6

6. призовава за повишени темпове на модулация и за квалифицирани намаляващи 
единни плащания на стопанство, включително критерии за екологична и 
социална модулация; настоятелно призовава Комисията да предостави в 
рамките на съществуващия бюджет на ОСП допълнителни фондове за 
политики за развитие на селските региони; въпреки това изразява загриженост 
относно съществуващата тенденция в държавите-членки да съсредоточават 
техните програми за развитие на селските региони върху инвестиции за селско 
стопанство; изразява увереност, че фондовете за развитие на селските региони 
следва да се използват преимуществено за агроекологични програми, мерки тип 
Лидер и други по-интегрирани подходи към устойчивите икономики на селските 
региони;

Or. en

Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 32
Параграф 6

6. призовава за повишени темпове на модулация и за квалифицирани намаляващи 
единни плащания на стопанство, включително критерии за екологична и 
социална модулация; настоятелно призовава Комисията да предостави 
допълнителни фондове за политики за развитие на селските региони;
(заличаване) изразява увереност, че фондовете за развитие на селските региони 
следва да се използват преимуществено за агроекологични програми, мерки тип 
Лидер  и други по-интегрирани подходи към устойчивите икономики на 
селските региони;

Or. en
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Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 33
Параграф 6

6. призовава за повишени темпове на модулация и за квалифицирани намаляващи 
единни плащания на стопанство, включително критерии за екологична и 
социална модулация; настоятелно призовава Комисията да предостави 
допълнителни фондове за политики за развитие на селските региони; въпреки 
това изразява загриженост относно съществуващата тенденция в държавите-
членки да съсредоточават техните програми за развитие на селските региони 
върху инвестиции за селско стопанство; изразява увереност, че фондовете за 
развитие на селските региони следва да се използват преимуществено за 
агроекологични програми, мерки за благосъстоянието на животните, мерки 
тип Лидер и други по-интегрирани подходи към устойчивите икономики на 
селските региони;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 34
Параграф 7

заличава се

Or. pl

Изменение, внесено от Esther De Lange и Lambert van Nistelrooij

Изменение 35
Параграф 7

7. изразява загриженост, че премахването на задължителното заделяне ще доведе 
до намаляване на земеделските зони за опазване на околната среда 
(консервационни цели); (заличаване)

Or. nl
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Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 36
Параграф 7

7. (заличаване) призовава Комисията да представи законодателно предложение за 
създаване или поддръжка на природни местообитания и обширни практики, 
които повишават биоразнообразието, особено в най-производителните 
земеделски зони; 

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 37
Параграф 7

7. изразява загриженост, че премахването на задължителното заделяне ще доведе 
до намаляване на земеделските зони за опазване на биоразнообразието и 
околната среда (консервационни цели); призовава Комисията да представи 
законодателно предложение за създаване или поддръжка на природни 
местообитания и обширни и устойчиви практики, които повишават 
биоразнообразието, особено в най-производителните земеделски зони;

Or. fr

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 38
Параграф 8

8. настоятелно призовава Комисията да представи съгласуван пакет предложения 
за поддържане на устойчивата земеделска дейност особено в по-малко 
облагодетелстваните и по-слабо развитите в икономическо отношение 
области, тъй като те са от първостепенно значение за съхранение на 
земеделските системи, свързани с биоразнообразието и запазването на 
равновесието в геосистемите на сушата;

Or. pl
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Изменение, внесено от Esther De Lange и Lambert van Nistelrooij

Изменение 39
Параграф 8

8. настоятелно призовава Комисията да представи съгласуван пакет предложения 
за поддържане на устойчивата земеделска дейност особено в по-малко 
облагодетелстваните области и в райони с неблагоприятни природни условия,
тъй като те са от първостепенно значение за съхранение на земеделските 
системи, свързани с биоразнообразието;

Or. nl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 40
Параграф 8

8. настоятелно призовава Комисията да представи съгласуван пакет предложения 
за поддържане и развитие на устойчивата земеделска дейност особено в по-
малко облагодетелстваните области, тъй като те са от първостепенно значение за 
съхранение на биоразнообразието и опазване на екосистемите;

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 41
Параграф 8 a (нов)

8а. приканва Комисията да засили политиките за изследвания и технологичен 
обмен, с цел насърчаване на по-щадящите околната среда и екосистемите 
методи на производство в служба на устойчивото селско стопанство;

Or. fr
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 42
Параграф 9

9. подчертава значението на постоянните тревни площи за защита на земеделското 
биоразнообразие (заличаване).

Or. pl

Изменение, внесено от Magor Imre Csibi

Изменение 43
Параграф 9

9. подчертава значението на постоянните тревни площи за защита на земеделското 
биоразнообразие и призовава Комисията да компенсира слабостите при 
предотвратяване на превръщането на тревните площи и горите в места за 
производство на земеделски култури.

Or. en

Изменение, внесено от Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa
Westlund и Glenis Willmott

Изменение 44
Параграф 9 a (нов)

9a. обръща внимание на сполучливи проекти в ЕС, при които чрез 
сътрудничество на местно и регионално равнище между земеделските 
производители, сдруженията за опазване на околната среда и органите на
управление е постигнат успех в ограничаването на въздействието на 
селското стопанство върху околната среда.

Or. en
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