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6.3.2013 B7-0081/151 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  151 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B7-0081/2013 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 
– 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí s 
prírodnými obmedzeniami by to mali byť 
biofyzikálne kritériá podporené pevnými 
vedeckými dôkazmi. Mali by sa prijať 
prechodné dohovory s cieľom uľahčiť 
postupné zrušenie platieb v oblastiach, 
ktoré sa už nebudú považovať za oblasti 
s prírodnými obmedzeniami v dôsledku 
uplatnenia týchto kritérií. 

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí 
s prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami by to mali byť sociálno-
ekonomické kritériá a biofyzikálne 
kritériá. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0081/152 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  152 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B7-0081/2013 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 
– 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 37 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(37) Poľnohospodári sú dnes vystavení 
rastúcim ekonomickým 
a environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. 
V tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. 
Z tohto dôvodu by sa malo vytvoriť 
opatrenie manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení 
najčastejších rizík, ktorým čelia. Toto 
opatrenie by preto malo pomôcť 
poľnohospodárom pokryť prémie, ktoré 
platia za poistenie plodín, zvierat a rastlín, 
ako aj vytvorenie podielových fondov 
a kompenzáciu, ktorú takéto fondy platia 
poľnohospodárom za straty, ktoré utrpia 
v dôsledku vypuknutia chorôb zvierat 
alebo rastlín alebo environmentálnych 
nehôd. Malo by zahŕňať aj nástroj 
stabilizácie príjmu v podobe podielového 
fondu na podporu pre poľnohospodárov, 
ktorí čelia prudkému poklesu príjmov. 
S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii, zabezpečiť, aby sa nenarušila 
hospodárska súťaž a dodržali sa 
medzinárodné záväzky Únie, by sa mali 

vypúšťa sa 
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stanoviť osobitné podmienky 
pre poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala preniesť 
na Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy. 

Or. pt 

 
 


