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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приканва Комисията да разработи глобална стратегия за междинните райони с 
неблагоприятни природни условия, за да намали съществуващите различия между 
държавите-членки по отношение на предоставяните за тези райони помощи;

2. борбата срещу обезлюдяването на селските райони следва да бъде част от тази 
стратегия в полза на районите с неблагоприятни природни условия в ЕС; счита, че е 
необходимо да се отчита критерият обезлюдяване при „финото регулиране”, което 
държавите-членки трябва да осъществят при географското определяне на 
междинните райони с неблагоприятни условия;

3. новата схема би могла да доведе до прехвърляне на помощи от едни райони в 
други, поради което е необходимо териториите, които загубят статута си на 
междинен район в неблагоприятно положение, да разполагат с достатъчно дълъг 
преходен период, за да се адаптират към новото положение;

4. призовава Комисията при определянето на районите с неблагоприятни природни 
условия да отчете всички представени на публичното обсъждане позиции от страна 
на държавите, регионалните и местни органи и съответните селскостопански 
колективи;

5. настоява при географското определяне на междинните райони в неблагоприятно 
положение да се отчитат обективни национални критерии, които позволяват 
определянето на районите да се приспособи към националната и регионална 
действителност на всяка страна;

6. призовава при „финото регулиране” на районите да не се отхвърлят систематично 
онези, които чрез селскостопански методи са преодолели природните недостатъци 
на терена, и по-конкретно тези, които имат ниски доходи или малко алтернативи за 
производство;


