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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. отбелязва предложената сума в размер на 58,9 милиарда евро в бюджетни кредити 

за поети задължения, като изразява съжаление относно това намаляване с –5,7% в 

сравнение с 2016 г. (като въздействието вследствие на препрограмирането е 

неутрализирано), и 55,2 милиарда евро в бюджетни кредити за плащания (+0,2%) 

в проектобюджета (ПБ) за 2017 г. за функция 2; 

2. изразява съжаление, че предвид тавана, наложен от многогодишната финансова 

рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г. по отношение на функция 2, някои 

основни категории разходи в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) 

има вероятност да бъдат съкратени през 2017 г., включително развитието на 

селските райони, директните плащания и пазарните мерки; 

3. изразява съжаление по-специално относно предложените съкращения за 

бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за развитието на 

селските райони; изразява съжаление относно намаляването с 23,1% на 

бюджетните кредити за поети задължения и намаляването с 4,6% на бюджетните 

кредити за плащания; отбелязва, че по-големите суми се дължат на 

компенсирането на бюджетните кредити за поети задължения за 2014 г. през 

бюджетните години 2015 и 2016; подчертава, че финансирането за развитието на 

селските райони в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) има висока добавена стойност за икономиката и 

обществените услуги в селските райони в целия Съюз, включително реален 

потенциал за запазване на работните места и за създаване на нови работни места; 

4. приветства пакета от мерки за подкрепа за селскостопанските производители, 

обявен през юли 2016 г., и счита, че той представлява крачка напред към по-добро 

управление на производството; при все това изразява съжаление, че делът, 

отпуснат за мерки на равнището на Съюза, в сравнение със сумата, отпусната за 

националните пакети, е твърде малък, при положение че управлението на 

производството трябва да обхваща целия Съюз, за да се предотвратява рискът от 

повторна национализация и да се поддържат еднакви условия на конкуренция; 

счита, че в бюджетите за следващите години следва да се предвидят и включат 

структурни мерки; 

5. подчертава целите за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на 

селското стопанство на Съюза и изисква да се предоставят ресурси за постигането 

на тези цели; припомня потенциала на селскостопанската политика по отношение 

на създаването на работни места, техническите и социалните иновации и 

устойчивото развитие, особено в селските райони, където те насърчават 

регионалното развитие; 

6. осъжда намаляването година след година на бюджетните кредити за поети 

задължения и на разходите в областта на развитието на селските райони; 
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7. отбелязва със съжаление, че ПБ за 2017 г. оставя значително намален 

неразпределен марж в размер на 0,64 милиарда евро по функция 2; настоява, 

независимо от евентуални спешни случаи в рамките на другите бюджетни 

функции, отпуснатият марж за непредвидени обстоятелства в размер на 0,65 

милиарда евро да остане във функция 2 за справяне с продължаващата криза на 

селскостопанските пазари и с всички евентуални бъдещи кризи и често 

възникващата нестабилност на цените; подчертава, че решение в областта на 

външната политика доведе до руското ембарго, което впоследствие принуди 

селскостопанските производители да поемат тежестта на това решение и 

предизвика кризата; по тази причина настоява целият марж да остане в рамките на 

функция 2; 

8. отбелязва, че през последните години селското стопанство на Съюза все по-често 

преживява кризи; поради това призовава Комисията да преразгледа системата за 

финансиране при извънредни обстоятелства и да създаде нов инструмент, който 

да позволява бърза политическа намеса в случай на криза, без това да влияе върху 

годишните директни плащания; 

9. призовава Комисията и държавите членки да осъществяват своевременен 

мониторинг на нестабилността на цените на селскостопанските продукти, с 

особен акцент върху сектора на млякото и млечните продукти, която оказва 

неблагоприятно въздействие върху доходите на селскостопанските 

производители, и да реагират бързо и ефективно, когато е необходимо, като дават 

на селскостопанските производители пряка възможност за борба с тази 

нестабилност на цените; 

10. подчертава, че е от съществено значение средствата, предназначени за научни 

изследвания в хранително-вкусовия сектор, по-специално от бюджета за 

„Хоризонт 2020“, да не се използват за други цели, за да се стимулира 

новаторството в селскостопанския сектор; 

11. изразява съжаление, че предложените мерки не са постигнали своите цели в пълна 

степен; отхвърля предложените съкращения за интервенция на селскостопанските 

пазари в сравнение с 2016 г.; счита, че са необходими непрекъснати финансови 

усилия за борба с кризата; отправя искане към Комисията да разшири 

извънредните мерки, свързани както със затрудненията при продажбите, така и с 

последиците от руското ембарго; изразява загриженост, че ще бъдат необходими 

допълнителни пазарни интервенции; счита, че всички мерки и интервенции 

следва да отчитат в по-голяма степен специфичните характеристики и 

потребности на различните държави членки; 

12. настоява държавите членки незабавно да изпълнят програмата за подпомагане с 

цел намаляване на производството на мляко; счита, че държавите членки следва 

да координират своите действия с цел намаляване на конкуренцията между 

производителите на мляко от различните държави членки; счита, че най-добрият 

начин за ефективно управление на производството би бил на равнището на 

Съюза, като по този начин се гарантират еднакви условия на конкуренция; 

13. отбелязва отражението на премахването на квотите за мляко и счита, че са 

необходими подготвителни мерки, за да се избегнат дисбаланси на пазара след 
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премахването на квотите за захарта през септември 2017 г.; 

14. приветства продължаващата подкрепа за програмата за мляко в училищата в 

размер на 75 милиона евро в ПБ за 2017 г.; отхвърля съкращенията в размер на 20 

милиона евро за програмата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата; 

отново подчертава жизненоважното значение на двете програми за 

селскостопанските производители и държавите членки и набляга на важността им 

с оглед на настоящата криза и на равнищата на недохранване сред децата в 

рамките на Съюза; призовава Комисията да намали бюрокрацията и в двете 

програми; 

15. настоява всички приходи в бюджета на Съюза, произтичащи от целеви приходи 

или възстановявания на средства в случай на нередности от селското стопанство 

през 2015 – 2016 г., да останат във функция 2; 

16. приветства увеличаването на оперативните средства за организациите на 

производители; противопоставя се на мащабното намаляване на помощта за 

предварително признати групи производители; приветства удължаването на 

извънредните мерки за сектора на плодовете и зеленчуците, особено в контекста 

на кризата и руското ембарго, които сериозно засегнаха производителите; 

призовава тези мерки да останат в сила, докато руското ембарго продължава, и да 

бъдат разширени с цел да обхванат всички засегнати сектори на 

растениевъдството и животновъдството; посочва, че секторът на млякото изисква 

специално внимание, тъй като руското ембарго се добавя към несигурността за 

производителите, като засилва спада на цените, наблюдаван след премахването на 

системата на квотите; 

17. приветства бюджетните кредити за научни изследвания и иновации, свързани със 

селското стопанство в рамките на „Хоризонт 2020“, с цел осигуряване на 

достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и други продукти на 

биологична основа; подчертава необходимостта от отдаване на приоритет на 

проекти, в които участват първични производители; 

18. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че средствата, отпуснати 

за резерва за кризи в селскостопанския сектор в бюджета за 2017 г., които 

впоследствие не бъдат усвоени, остават изцяло във функция 2 за следващата 

бюджетна година за директни плащания на селскостопански производители, 

както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1306/2013; подчертава необходимостта от 

предоставяне на финансова и техническа подкрепа за преструктуриране, насочена 

към селскостопанските производители, които са най-силно засегнати от 

настоящата криза; 

19. настоява, че е необходимо да се осигурят средства за компенсиране на 

икономическите загуби, понесени от селскостопанските производители 

вследствие на пазарни кризи или други въздействия; изтъква отново 

необходимостта за целта да се използват наличните маржове по функция 2; 

20. подчертава необходимостта от увеличаване на бюджетните кредити, 

предназначени за борба с болестите по растенията и животните, които 

понастоящем възлизат на 20 милиона евро, тъй като те са недостатъчни за 
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справяне с повторната поява на болести като Xylella Fastidiosa и птичия грип, 

както и с появата на заразната нодуларна дерматоза – нова заразна болест, 

засягаща добитъка, която вече е установена в Гърция и България и заплашва 

няколко други държави; поради това призовава за заделяне на допълнително 

финансиране за компенсиране на икономическите загуби, понесени от 

селскостопанските производители вследствие на пазарните кризи и на 

санитарните или фитосанитарните кризи като разпространението на Xylella 

fastidiosa, особено в сектора на отглеждането на маслини и сектора на 

маслиновото масло, за засилване на мерките за превенция в Съюза, за борба с 

разпространението на тази опустошителна болест и за преструктуриране на 

сектора и консолидиране на научните изследвания на патогена и неговия носител; 

изтъква отново необходимостта за целта да се използват наличните маржове по 

функция 2; настоява, че компенсациите за изкореняването следва да включват и 

рехабилитация на земеделските екосистеми, в това число почвата, както и 

установяването на стабилно биологично разнообразие, и по-специално 

гарантирането на генетичното разнообразие на посадъчния и животинския 

материал, който в идеалния случай да е резистентен към болестта или вредителя 

или да е в състояние да ги толерира; счита, че всяка отпусната помощ следва да 

има за цел гарантирането на балансирани, биологично разнообразни земеделски 

екосистеми и ландшафт, които са по-малко уязвими на бъдещи атаки; призовава 

Комисията и Съвета да предприемат всички необходими мерки за борба с 

влошаването на условията на тези пазари; 

21. изразява несъгласие с решението на Комисията за увеличаване на средствата за 

доброволно обвързано с производството подпомагане, тъй като това води до 

нарушения на пазара сред държавите членки на някои селскостопански пазари; 

изразява несъгласие и с намаляването на подпомагането за млади 

селскостопански производители; 

22. отправя искане към Комисията да създаде обсерватории на пазара за месо и други 

продукти, засегнати от нестабилността на цените, за да се установи прогноза и да 

се предотврати свръхпроизводство; 

23. приветства лекото увеличаване на равнището на средствата, отпуснати за 

подпомагане на пчеларството, и се стреми към по-голямо финансиране, тъй като 

Парламентът последователно сочи пчеларството като приоритет за бъдещето на 

селското стопанство и за опазването на биологичното разнообразие. 

24. изисква от Комисията да осъществява мониторинг на значителната нестабилност 

на цените на селскостопанските продукти, която води до неблагоприятни 

последици за доходите на селскостопанските производители, и да реагира бързо и 

ефективно, когато е необходимо; 

25. застъпва становището, че целите за повишаване на конкурентоспособността и 

устойчивостта на европейското селско стопанство трябва да се поддържат, и 

изисква да се предоставят средства за постигането на тези цели; 

26. изразява несъгласие с решението на Комисията да забави представянето на своя 

проектобюджет за 2017 г. с повече от месец, поради референдума в Обединеното 

кралство, тъй като това сериозно затруднява бюджетната процедура. 
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