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6.3.2013 B7-0081/151 

Изменение  151 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

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 подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 

използване на фондовете на ЕС и 

еднакво третиране на селскостопанските 

производители на цялата територия на 

ЕС планинските райони или районите с 

природни или други специфични 

ограничения, следва да се определят в 

съответствие с обективни критерии. 

Когато става дума за райони с природни 

ограничения, това следва да бъдат 

биофизични критерии, подкрепени с 

убедителни научни доказателства. 

Следва да се приемат преходни 

режими с цел да се улесни 

постепенното спиране на 

плащанията в районите, които 

повече няма да се считат за райони с 

природни ограничения, в резултат на 

прилагането на тези критерии. 

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 

използване на фондовете на ЕС и 

еднакво третиране на селскостопанските 

производители на цялата територия на 

ЕС планинските райони или районите с 

природни или други специфични 

ограничения, следва да се определят в 

съответствие с обективни критерии. 

Когато става дума за райони с природни 

ограничения или други специфични 

ограничения, това следва да бъдат 

социално-икономически и биофизични 

критерии. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0081/152 

Изменение  152 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

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 подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) Понастоящем 

селскостопанските производители са 

изложени на нарастващи 

икономически и екологични рискове 

вследствие на изменението на 

климата и повишената 

нестабилност на цените. В този 

контекст ефективното управление 

на рисковете е все по-важно за 

селскостопанските производители. 

По тази причина следва да бъде 

установена мярка за управление на 

риска за подпомагане на 

селскостопанските производители 

при справянето с най-

разпространените рискове, с които 

те се сблъскват. Следователно тази 

мярка следва да помага на 

селскостопанските производители да 

покриват плащането на премиите за 

застраховане на реколтата, на 

животните и на растенията, 

създаването на взаимоспомагателни 

фондове, както и обезщетението, 

изплащано от такива фондове на 

селскостопанските производители за 

претърпените загуби в резултат на 

заличава се 



 

AM\929638BG.doc  PE503.602v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

появата на болести по животните 

или по растенията или на екологични 

катастрофи. Освен това тя трябва 

да обхваща инструмент за 

стабилизиране на доходите под 

формата на взаимоспомагателен 

фонд за подпомагане на 

селскостопански производители, 

изправени пред сериозен спад в 

техните доходи. С оглед гарантиране 

на еднакво третиране на 

селскостопанските производители на 

цялата територия на Съюза, 

ненарушаване на конкуренцията и 

спазване на международните 

задължения на Съюза следва да се 

предвидят специални условия за 

предоставяне на помощ по линия на 

тези мерки. С цел осигуряване на 

ефикасно използване на бюджетните 

ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 

съответствие с член 290 от Договора 

на Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема актове във 

връзка с определянето на минималния 

и максималния срок на търговските 

заеми за взаимоспомагателни 

фондове. 

Or. pt 

 

 


