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6.3.2013 B7-0079/175 

Изменение  175 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

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 директни плащания за селскостопански производители по схеми за 

подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) От края на 60-те години на ХХ 

век европейските селскостопански 

политики погълнаха голяма част от 

европейския бюджет в опит да 

отговорят на предизвикателствата, 

пред които беше изправена Европа. 

Въпреки всички тези политики и 

финансови разпоредби, се появиха 

нови предизвикателства и винаги се 

счита, че е необходима реформа с цел 

да се поправи деформацията на тези 

политики. Целта на тази реформа 

следва да бъде продоволствена 

сигурност и безопасност на храните, 

устойчиво от икономическа, 

екологична и социална гледна точка 

земеделие, достойни доходи и живот 

за населението, работещо в 

селскостопанския сектор, и за 

хората, живеещи в селски райони  в 

степен, която би позволила на 

селскостопанския сектор да бъде 

жизнеспособен, без да се налага да 

зависи от ОСП за своето оцеляване 

след 2020 г.  Крайната цел на тази 

реформа следва да бъде тя се превърне 

в преходен период от 50-годишна 

селскостопанска политика в 
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устойчив сектор на селското 

стопанство, с постепенно отпадане 

на ОСП и споделена компетентност 

между ЕС и държавите членки. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/176 

Изменение  176 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

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 директни плащания за селскостопански производители по схеми за 

подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Призовава Комисията постепенно да 

премахне бюджета на ОСП и да 

представи предложение за държавна 

помощ в селскостопанския сектор, 

което да постави таван на 

субсидиите, еквивалентен на 

равнището, което понастоящем се 

отпуска в рамките на ОСП.  

Признава, че ОСП позволи определено 

равнище на преразпределение на 

средства между държавите членки, 

но вярва, че това преразпределение 

може да бъде активирано чрез 

бюджета на ЕС и по други начини; 

Or. en 

 

 


