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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. посочва, че общата селскостопанска политика (ОСП) е обща политика на ЕС от 

десетилетия, което означава, че разходите за селското стопанство представляват 

значителен процент от общия бюджет на ЕС; подчертава, че разходите за селското 

стопанство са намалели значително в относително изражение през последните три 

десетилетия от 75 % на настоящите 38 % в съответствие с последователните 

ориентирани към пазара реформи на ОСП; подчертава следователно, че всеки 

гражданин на ЕС внася само 32 цента на ден за ОСП и че тази политика има нисък 

процент на грешки по отношение на свързаните с разходите нередности; 

подчертава, че храната, като водата, ще бъде стратегическа стока за в бъдеще и че 

Европа поради тази причина ще има нужда повече от всякога от ОСП и силен 

бюджет за селското стопанство; 

2. подчертава, че ОСП предоставя постоянно подпомагане на доходите на 

земеделските стопани чрез стълбове 1 и 2, което осигурява подкрепа за 

земеделското производство, програмите в областта на околната среда и 

икономическата дейност в селските райони и предотвратява обезлюдяването на 

селските райони; в този контекст отбелязва, че настоящият размер на бюджета е от 

основно значение като минимум за запазване на структурата на ОСП в два стълба, с 

цел да се компенсират и подпомагат земеделските стопани във всички 

селскостопански сектори и да се изпълни важната цел за иновации, както и да се 

запазват и създават работни места и да се увеличават доходите на земеделските 

стопани; подчертава, че за да се постигне последователна и ефективна политика за 

развитие на селските райони, е от съществено значение развитието на селските 

райони да остане част от ОСП и че тази политика следва да бъде добре 

финансирана, за да се гарантира устойчивост в дългосрочен план на селските 

райони; 

3. посочва, че ако всички политики в ЕС, на национално равнище или на равнището на 

Съюза, трябваше да се финансират изцяло от бюджета на ЕС, делът на ОСП щеше 

възлиза само на 1 %, което изглежда съвсем разумно за политика, която доставя 

храна за над 500 милиона граждани, подкрепя екологичната устойчивост и създава 

заетост; счита, че ОСП е най-добрата и най-малко струващата сред политиките за 

сигурност на Съюза, тъй като осигурява достатъчни доставки на храни, насърчава 

териториалното сближаване и предотвратява обезлюдяването на селските райони; 

4. подчертава, че ОСП, която представлява по-малко от 1 % от общите публични 

разходи на ЕС, следва да бъде запазена най-малко на настоящите равнища до 

2020 г., за да се гарантира, че селскостопанският сектор е икономически устойчив, 

отговаря на нарастващото търсене на храни и насърчава растежа и заетостта в 

селските райони на ЕС; 

5. признава, че привидно големият дял от бюджета на ЕС, отделян за селското 

стопанство, може да доведе до погрешни представи сред обществеността относно 
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политиката, докато в действителност селскостопанските субсидии представляват 

незначителна сума в сравнение с общия БВП на държавите членки, а имат 

значително въздействие за осигуряването на непрекъснатостта на 

селскостопанската дейност и сигурността на доходите на земеделските стопани, 

както и за създаването на ползи за икономиката на селските райони в по-широк 

смисъл; изтъква, че правилата за прилагане на ОСП трябва да бъдат опростени, за 

да може да се усвоява по-добре финансовата подкрепа за селското стопанство и за 

развитието на селските райони; 

6. ясно заявява, че чрез многобройни реформи на политиката разходите за ОСП са 

намалени и са в по-голяма степен целенасочени, пазарно ориентирани и целящи 

подобряване на конкурентоспособността на селското стопанство на ЕС, като в 

същото време се обръща внимание на все по-голям набор от предизвикателства, 

включително въпроси, свързани с околната среда и изменението на климата, 

въвеждането на мерки за екологизиране и гарантирането на икономическата 

жизнеспособност на селските райони; подчертава обаче, че следва да се извърши 

задълбочен анализ, за да се оцени икономическата устойчивост на селскостопанския 

сектор благодарение на запазването на доходите и че следва да се води борба с 

колебанията на цените, като се предложат нови инструменти; 

7. настоява, че настоящите суми по функция 2, както е предвидено в настоящата МФР, 

трябва да се запазят най-малко на същото равнище; посочва, във връзка с това, 

член 2 от Регламента за МФР, в който ясно се постановява, че разпределените 

национални пакети не може да се намаляват със средносрочния преглед; освен това 

счита, че другите политики на Съюза трябва да разполагат с необходимите 

финансови средства, за да се позволи на Съюза да изпълнява своите правни 

задължения съгласно съответното секторно законодателство; счита за недопустимо 

средствата, предназначени за селскостопанската политика, да се преразпределят, за 

да се компенсира липсата на средства в други политики или програми; призовава 

Комисията, в контекста на миграционната криза, да проучи възможността за 

укрепване на взаимодействията между изтеглянето на селскостопански продукти от 

пазара и раздаването на хранителна помощ на най-нуждаещите се граждани и на 

бежанците чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

(FEAD); 

8. настоява също така сумите за преки плащания по функция 2 да останат 

непроменени; посочва, че това е от жизнено важно значение за състоянието на 

доходите на много земеделски стопани, особено по време на кризата, която засяга 

няколко селскостопански сектора, и че степента на усвояване за всяка година е 

почти 100 %; 

9. отбелязва, че либерализацията на сектора на млякото заплашва 

млекопроизводството в планинските райони, което е свързано с по-големи разходи; 

поради това призовава Комисията да разработи програми, които да подкрепят по-

специално преработвателни съоръжения в планинските райони, така че това мляко 

да може да се използва за производството на висококачествени крайни продукти и 

по този начин да се генерира добавената стойност, която е абсолютно ключова за 

млекопроизводителите; 
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10. отбелязва, че нестабилността на цените, свързана с влошаващите се пазарни 

условия в много селскостопански сектори, се е увеличила значително през 

последните години, водейки до силна нестабилност на приходите, и че е 

необходимо това явление да се управлява организирано и ефективно, по-специално 

предвид факта, че производствените разходи нарастват; припомня, че настоящата 

ОСП не е предоставила в достатъчна степен истински средства за борба с 

нестабилността на селскостопанските пазари и на приходите на земеделските 

стопани; поради това подчертава, че настоящото положение е довело до 

необходимостта бързо да се въведат пазарни мерки и изключителни мерки при 

кризи, предвидени съгласно единната ООП, и да се гарантира, че са налични 

достатъчно бюджетни ресурси за справяне с пазарните кризи, и по-специално тези, 

засягащи секторите на млякото, свинското месо, плодовете и зеленчуците и птичия 

сектор; подчертава, че една от основните причини за кризата, руското ембарго, е 

вследствие на решения, взети извън сектора; добавя в тази връзка, че поради 

съкращенията на бюджета за ОСП, направени по време на последните преговори по 

МФР, преките плащания по първия стълб на ОСП не са достатъчни в настоящия 

момент, за да се намали нестабилността на приходите на земеделските стопани; 

счита, че е от съществено значение да се остави достатъчна свобода на действие в 

рамките на бюджета за 2016 г. и че публичните органи и специалистите в областта 

на селското стопанство следва да разгледат въпроса за бързото и ефективно 

въвеждане на няколкото пазарни мерки, приети от Съвета по селско стопанство на 

14 март 2016 г. посочва, че настоящата криза следва да доведе до преразглеждане от 

страна на Комисията на някои инструменти за управление на пазара и за управление 

на кризи, като се гарантира наличието на достатъчно бюджетни ресурси; настоява 

също така при средносрочния преглед на МФР да се предназначат достатъчно 

средства за разрешаването в периоди на кризи на проблемите, свързани с 

безопасността на храните и здравето на животните; 

11. отбелязва, че земеделските стопани произвеждат храната, необходима за останалата 

част от населението на ЕС, и че в повечето държави членки доходите на 

земеделските стопани са под средните, което оказва отрицателно въздействие върху 

техния стандарт на живот и стандарта на живот на техните семейства и намалява 

привлекателността на тази професия за младите хора; отбелязва, че земеделските 

стопани са затруднени от повишените производствени разходи1, от една страна, и от 

цените за техните стоки, които не са рентабилни, от друга страна2; следователно 

счита, че влаганите ресурси и производствените разходи следва да бъдат 

разглеждани в рамките на ОСП чрез насърчаване на повече автономност; 

12. подчертава, че фиксираните тавани за ОСП до 2020 г. са свързани с много по-ниски 

маржове в сравнение с предишната МФР, като същевременно секторът е изправен 

пред повече предизвикателства; подчертава в тази връзка, че всяко използване на 

маржа трябва да бъде изключително за удовлетворяване на потребностите на 

селскостопанския сектор, тъй като дългосрочното планиране и сигурността на 

инвестициите са от съществено значение за земеделските стопани в ЕС; посочва, че 

                                                 
1 Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно веригата за доставка на материали 

за земеделските стопанства: структура и последици (ОВ C 227 E, 6.8.2013 г., стр. 3). 
2 Резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно справедливи доходи за 

земеделските производители: по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа, OВ C 

308E, 20.10.2011 г., стp. 22. 
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секторът на селското стопанство е най-засегнат от руското ембарго, оказващо 

сериозно косвено въздействие върху пазарите, и че този сектор не следва да бъде 

единственият, понасящ последиците от политическите решения, както е 

понастоящем; настоява за оценка на последиците от руското ембарго върху 

селскостопанския сектор в ЕС, която ще доведе до преговори с Русия за 

прекратяване на ембаргото; 

13. предупреждава, че настоящият марж в бюджета за селското стопанство може да се 

окаже недостатъчен, предвид нестабилността на пазарите, ветеринарните и 

фитосанитарните рискове и други непредвидени събития, увеличаващи бюджетните 

искания до такава степен, че маржът се очаква да бъдат изчерпан в края на 

настоящия програмен период; изразява съжаление, че средствата за фитосанитарни 

мерки са по функция 3 от настоящата МФР; подчертава, че всякакви съкращения 

или преразпределения на този бюджетен ред може да застрашат безопасността на 

храните и здравето в ЕС; 

14. подчертава, че настоящата нестабилност на селскостопанските пазари и големите 

колебания на цените показват необходимостта от запазване на земеделските 

субсидии, тъй като те дават възможност за по-ефикасно управление и контрол на 

пазарните неефективности; в тази връзка признава, че увеличаването на цените на 

храните и на продажбите на продукцията през последните години не е довело до 

ползи за земеделските производители; настоява, че е необходима конкретна 

подкрепа за справяне с липсата на достъп до кредитиране за земеделските стопани и 

намаляването на техните доходи; припомня също така, че европейските 

потребители не са готови да плащат за своята храна цена, която безспорно би била 

по-висока, ако селскостопанският сектор не получаваше публично подпомагане; 

отбелязва обаче, че преките плащания, които не отговарят на реалността на 

селскостопанското производство, и постепенното премахване на мерките за 

управление на предлагането, са показали своите ограничения; 

15. отбелязва, че всички нови приоритети за сектора на селското стопанство, които 

възникват при настоящата финансова рамка, могат да се финансират единствено 

чрез нови средства; подчертава в тази връзка нарасналата необходимост да се 

гарантират достатъчни маржове по функция 2, за да могат да се включат 

приоритетите на Парламента; 

16. посочва, че целите на ОСП остават непроменени съгласно Договора от Лисабон – 

увеличаване на селскостопанската производителност, осигуряване на приемлив 

жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство, стабилизиране на 

пазарите, гарантиране на снабдяването и гарантиране, че доставяните продукти 

достигат до потребителите на разумни цени; при все това отбелязва, че 

последователните реформи на ОСП възложиха нови задачи на селското стопанство 

по отношение на качеството на продуктите, опазването на околната среда, 

изменението на климата, здравето на потребителите, въпросите, свързани с 

използването на земята, и начините на производство и производителност, които 

доведоха до значително увеличаване на разходите за земеделските стопани и 

производителите на плодове и зеленчуци; счита, следователно, че въздействието на 

ОСП върху общите стратегии на ЕС (стратегията „Европа 2020“ и целите в областта 

на климата и енергетиката) трябва да бъде анализирано, така че да се направят 
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заключения за периода след 2020 г.; подчертава, че целите, заложени като част от 

стратегията на ЕС за устойчивост, трябва да бъдат отчитани също и при 

селскостопанската политика на ЕС; 

17. изразява убеждението, че наличието на силна ОСП за ЕС, както по отношение на 

съдържанието, така и по отношение на финансирането, е от първостепенно значение 

за постигането на тези цели, като същевременно се гарантират еднакви условия на 

конкуренция и прозрачност на хранителните вериги в рамките на вътрешния пазар, 

както и жизнеспособност на селските райони; освен това счита, че увеличаването на 

устойчивостта и подобряването на заетостта и качеството на живот в селските 

райони следва да се ползват с предимство с цел борба с обезлюдяването на селските 

райони и насърчаване на жизнеспособността; счита, че що се отнася до стълб II, 

след 2020 г. ние все още ще се нуждаем от инструменти за оказване на подкрепа за 

модернизацията, инвестициите и иновациите с оглед на стимулирането на 

конкурентоспособността на хранително-вкусовата промишленост и намаляването на 

различията между държавите членки и между регионите по отношение на 

развитието на селското стопанство и селските райони; 

18. подчертава, че селскостопанското производство има голяма добавена стойност, като 

произвежда висококачествени храни и също така предоставя несвързани с храните 

продукти и услуги, тъй като също така осигурява суровини за преработвателния 

сектор, който е важен за запазването на конкурентоспособността на 

селскостопански сектор на ЕС и за допринасянето по този начин за икономическото 

и социално сближаване на регионите, както и за балансираното регионално 

развитие в ЕС; посочва, че поради тази причина е необходимо запазването и по 

целесъобразност увеличаването на помощите, получавани от селскостопанския 

сектор и селските райони, за да се предостави стимул за развитие на 

селскостопанското производство и за да се отговори на общественото търсене на 

хранителни продукти, с оглед на борбата с нестабилността и на стимулирането на 

заетостта в сектора, както и за постигане на несвързани със селското стопанство 

цели на ЕС; подчертава, че ОСП допринася значително за растежа и заетостта в 

селските райони – в по-голяма степен, отколкото други политики на ЕС – и че 

създаването на работни места и по-доброто качество на живот повишават 

привлекателността на селските райони в сравнение с градските райони; припомня, 

че от статистическа гледна точка земеделските стопани предлагат седем 

допълнителни работни места в свързаните сектори и селските райони; изтъква, че е 

важно ОСП да продължи да съсредоточава вниманието си върху подкрепата за 

дребномащабните и семейните земеделски стопанства като крайъгълен камък на 

селскостопанското производство в ЕС и на живота в селските райони на ЕС и да 

постигне действителен напредък по отношение на тази цел на политиката; 

подчертава, че е от съществено значение да се запазят специфичните мерки в 

рамките на ОСП, насочени към районите, които се характеризират със сурови и 

постоянни неблагоприятни природни условия, по-специално планинските райони и 

най-отдалечените региони, и други специфични неблагоприятни условия; 

19. подчертава, че успехът и приемането на ОСП зависят също така от допълнително 

намаляване на бюрокрацията и от ограничаването на регулаторните 

административни разходи до приемливо и постижимо равнище; призовава за 

прилагане на практика на ОСП, както и за ускоряване на опростяването на ОСП, 
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което следва да има приоритет, включително по отношение на бързината на 

плащания от определените национални органи, като същевременно се постигат 

предвидените политически цели, искани от обществото; 

20. счита, че политиката на сближаване за периода след 2020 г. също следва да играе 

основна роля за подпомагането на развитието на селските райони по отношение на 

техническата инфраструктура, пазара на труда, развитието на предприятията и на 

основните услуги, съживяването на местата, намиращи се в селските райони, и 

инвестициите, свързани с водната и канализационната инфраструктура; 

21. категорично се противопоставя на всяко повторно национализиране на 

селскостопанските политики; отбелязва, че нееднаквото прилагане на ОСП и 

различията в равнищата на плащанията в отделните държави членки води до 

нарушаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар; призовава Комисията 

и държавите членки да осигурят еднаквото прилагане в целия Съюз, за да се 

постигнат целите на общата селскостопанска политика, тъй като това реализира 

икономии за европейските данъкоплатци; изразява загриженост във връзка с 

тенденцията за повторно национализиране на публичните действия при 

селскостопански кризи, по-специално мобилизирането на целенасочени плащания 

вместо истински действия на европейско равнище; заявява, че добре функциониращ 

и подходящо финансиран втори стълб е важен за успеха на ОСП и за 

икономическото благосъстояние на селските райони на Съюза; отбелязва 

неравенството между държавите членки както по отношение на техните 

потребности от развитие на селските райони, така и на неговото финансиране; 

22. посочва, че непрекъснато нарастващите предизвикателства, пред които е изправена 

ОСП, като например продоволствената сигурност и борбата срещу нестабилността 

на цените, налагат по-доброто адаптиране на финансовите ресурси; призовава 

следователно да се предоставят основни гъвкави инструменти на земеделските 

стопани с цел справяне с тези предизвикателства в случай на необходимост; 

призовава също така за подходящи компенсаторни мерки за справяне с 

непредвидените събития и пазарните неефективности в резултат от политически 

решения; посочва затрудненото положение по отношение на селскостопанските 

пазари и новите и нарастващи предизвикателства, пред които е изправено 

европейското селско стопанство; отправя предупреждение във връзка с последиците 

от настоящата криза на селскостопанските пазари и отслабващата позиция на 

земеделските стопани по веригата за доставка на храни, както и в настоящите и 

бъдещите търговски преговори; счита освен това, че приемането на прекалено 

амбициозни цели за намаляване във връзка с пакета в областта на енергетиката и 

климата и Директивата за националните тавани за емисии (НТЕ) ще доведе до 

повишаване на разходите за селскостопанското производство; 

23. подчертава, що се отнася до периода след 2020 г., че във връзка с по-нататъшното 

развитие на ОСП трябва да бъдат определени първо политически мерките и 

конкретни цели, преди да могат да бъдат заделени необходимите бюджетни 

средства. подчертава, че е необходимо да се разгледа въпросът за създаването на 

Европейски застрахователен фонд за селското стопанство, който може да бъде 

мобилизиран по време на криза, като например за намаляване на производствения 

обем с оглед на това да се гарантира стабилност на цените за земеделските стопани 
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за суровини, произведени в Европа. 
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