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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

A. като има предвид, че член 349 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) позволява на Съвета определянето на специфични мерки, по 

предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, имащи за 

цел адаптирането на някои правни разпоредби и на политиките на ЕС към 

специфичните за тези региони характеристики и ограничения (най-вече 

допълнителните разходи), произлизащи от, inter alia, тяхната отдалеченост, 

островния им характер, климата, малката площ и икономическата им зависимост от 

малък брой производства; 

Б. като има предвид, че в областта на селското стопанство програмите POSEI от 

специфични мерки за отдалечените региони и за островите представляват основният 

инструмент за прилагането на член 349 от ДФЕС и допринасят по ефикасен начин 

за постигане на глобалните цели на Общата селскостопанска политика (ОСП), а 

именно гарантирането и поддържането на жизнеспособно производство на храни, 

подкрепата за уравновесено регионално развитие и приноса към устойчивото 

управление на природните ресурси; 

В. като има предвид, че помощите, налични по линията на програмите POSEI, по-

специално, представляват важна част от доходите на селските стопани, което 

свидетелства за значението на подобни мерки за жизнеспособността на селските 

стопанства и за осигуряването на доходи за производителите; 

Г. като има предвид многобройните полезни взаимодействия между програмите 

POSEI, политиката за развитие на селските райони и националните схеми за 

поощряване на обучението, помощ за младите селски стопани да започнат дейност, 

насърчаване на инвестициите и подпомагането на производството; 

Д. като има предвид, че равнището на взаимната допълняемост между програмите 

POSEI, националните схеми за помощ и други мерки на ОСП, по-конкретно 

посредством единната обща организация на селскостопанските пазари (ООП) за 

секторите на виното и плодовете и зеленчуците, е високо и следва да бъде 

изтъкнато; 

Е. като има предвид, че тропическите селскостопански продукти от най-отдалечените 

региони (НОР), по-специално бананите, са изправени пред конкуренцията на евтини 

биологично отгледани селскостопански продукти от трети държави, в системата на 

признаване на еквивалентност с нормите на ЕС; като има предвид, че в същото 

време европейските производители не са в състояние да развият биологично 

производство при зачитане на приложимото законодателство, което понастоящем е 

в сила; 

Ж. като има предвид, че пазарът на НОР не е достатъчно голям, за да насърчава 

предприятията да представят документация за пускане на пазара на специфични 

продукти за борба с вредителите и други продукти за защита на земеделските 
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култури; 

1. подчертава значението на решението на Съда на Европейския съюз от 15 декември 

2015 г., в което член 349 от ДФЕС се утвърждава като подходящо правно основание 

за приемане и адаптиране на законодателните мерки на Съюза, като по този начин 

се укрепва статутът на НОР и се потвърждава необходимостта от приемането на 

специфични диференцирани мерки във връзка с всички политики на ЕС с оглед 

смекчаване на затрудненията, били те постоянни или временни, структурни или 

циклични, пред които са изправени тези региони, като по този начин се позволява 

на икономиките им да се конкурират при еднакви условия с останалата част от 

Съюза; 

2. посочва, че е необходимо селскостопанската дейност да бъде подкрепена на 

европейско равнище с цел стимулиране икономиките на НОР и създаването на 

работни места, запазване на икономическото и социалното сближаване на тези 

територии и използването на земята им, както и за опазването на околната среда, 

биологичното разнообразие и екологичните и културните ценности; отбелязва при 

все това, че традиционните сектори на износ (напр. бананите и захарта за някои 

НОР и млякото и месото от Азорските острови) имат като цяло добра подкрепа, 

докато т.нар. диверсификационни сектори, като плодовете и зеленчуците, както и 

животинските продукти, изостават въпреки своя потенциал; 

3. подчертава приноса на програмите POSEI за развитието, диверсификацията и 

оцеляването на селското стопанство в най-отдалечените региони; припомня, че в 

доклада на Комисията относно прилагането на програмите POSEI, публикуван на 15 

декември 2016 г., се посочва, че те допринасят за постигането на целите на ОСП, 

както и че потенциалът на настоящите мерки и инструменти на ОСП за посрещане 

на специфичните нужди на НОР не е доказан; подкрепя заключенията на доклада, 

които призовават да се утвърдят основните характеристики на програмите POSEI с 

особен акцент върху специфичната помощ за превоза на пътници и стоки, за да се 

предотврати всякакъв риск от изоставяне на селскостопанското производство и 

всякакви отрицателни последици, които това може да има за заетостта, околната 

среда и териториалното измерение на НОР; 

4. настоятелно призовава да бъде обмислено създаването на специфична програма 

POSEI за подкрепа на транспорта между островите и от островите до континента, 

като се има предвид, че двойният островен характер представлява основната пречка 

пред развитието; 

5. изтъква значението, в рамките на схемата POSEI, на гъвкавостта на държавите 

членки в процеса на определяне на техните програми, като в същото време 

призовава за по-ясни стратегии, които от една страна да вземат предвид 

специфичните нужди на държавите членки, а от друга – да са в съответствие с 

цялостните цели на ЕС; 

6. изтъква, че програмите за развитие на селските райони и програмите POSEI 

представляват основни инструменти за навременното откликване на все по-

сериозните и непредвидими икономически, социални и териториални 

предизвикателства, както и че в съответствие с принципа на субсидиарност тези 

програми трябва да продължат да бъдат представяни, определяни и управлявани от 
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представителните органи на самите региони; 

7. счита, че краят на системата на квотите в сектора на млякото, загубата на търговски 

възможности, свързани с руското ембарго, нарастващата нестабилност на цените, 

глобализацията на доставките на храни, резкият спад в темпа на растеж на Китай и 

повсеместната криза допринасят за подкопаването на устойчивостта на 

производството на мляко на Азорските острови, където то е един от основните 

двигатели на социално-икономическата структура на региона; подчертава, 

следователно, необходимостта от предприемане на извънредни мерки за 

подпомагане и развитие на сектора, подкрепени с необходимите ресурси, за да се 

помогне за запазването на производството на мляко на Азорските острови и да се 

неутрализират последиците от дерегулирането, затрудненията и ограниченията, 

произлизащи от промените в пазара, както и трудностите, свързани с продажбата на 

продукцията; 

8. счита, че Комисията и държавите членки следва да използват програмите POSEI за 

увеличаване на помощта за млекопреработвателната промишленост под формата на 

преки плащания и пазарни мерки, наред с допълнителните мерки за развитие на 

селските райони; 

9. призовава спешно за механизми, които да гарантират правото на производство в 

съответните НОР; 

10. предупреждава за потенциалното отрицателно въздействие на споразуменията за 

свободна търговия върху традиционните продукти на НОР (в т.ч. мляко, месо, 

праскови, захар, банани и ром), като отбелязва, че тъй като ЕС постепенно премахна 

много от мерките за пазарна защита по отношение на селскостопанските и 

хранителните продукти и подписа множество споразумения за преференциален 

достъп с развиващи се страни, то предимството от освобождаването от мита става 

по-малко; неотложно призовава Комисията да изпълни задължението, произтичащо 

от Регламента POSEI, да анализира въздействието на търговските преговори върху 

въпроси от интерес за НОР, да включи тези региони във и да ги информира относно 

процесите на преговорите; потвърждава значението на въвеждането на механизми 

за подкрепа на секторите на млякото, бананите и захарта; подчертава значението на 

прозрачните мерки за мониторинг и ефективните и лесни за задействане предпазни 

клаузи; счита, че специалните видове захар трябва да бъдат изключени от 

търговските преговори и настоятелно призовава за въвеждането на търговски 

предпазни клаузи за млякото от НОР; 

11. счита, че за програмите POSEI трябва да се предоставят повече финансови средства 

в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) с цел справяне с 

пазарните кризи; призовава Комисията да вземе предвид член 349 от ДФЕС, когато 

се задействат извънредни мерки за борба с подобни кризи и при насърчаване на 

специфични дейности и финансиране за НОР, особено при пазарни кризи в 

традиционните за НОР сектори, включително мляко, домати, добитък и говеждо 

месо; 

12. в случая на млякото, настоятелно призовава органа за наблюдение на пазара на 

мляко и млечни продукти на ЕС да включи НОР като автономни и независими 

елементи в своята оценка на пазарните цени на млякото и да определи ясни 
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критерии за обявяването на кризисно положение в този сектор в НОР, заедно с 

Комисията, организациите на производителите и съответните държави членки; 

13. настоятелно призовава Комисията да осъществява редовни анализи на пазарите на 

засегнатите от търговските споразумения НОР, да се консултира с националните и 

регионалните органи и производителите в съответните НОР с цел вземане на 

решения относно подходящи мерки за подкрепа, включително финансова 

компенсация, в случаите на настъпило или очаквано сериозно влошаване на 

положението на производителите или на пазарите в резултат на направени спрямо 

трети държави отстъпки; 

14. изтъква, че програмите POSEI редовно демонстрират годишни стойности за 

прилагането си от около 100%, но разпределяният за много от тези мерки бюджет е 

явно недостатъчен за покриване на нуждите на селскостопанския сектор в тези 

региони; 

15. счита, че е необходимо да се увеличи бюджетът на програмите POSEI, за да се 

осигури по-голяма подкрепа за мерките за диверсификация на селскостопанското 

производство за някои дребномащабни продукции, като например млечни продукти 

от козе и овче мляко, мед, цветя, захарно цвекло, чай, ананаси, маракуя и други; 

16. настоява за укрепване на програмите POSEI и отделяне на необходимите финансови 

средства за тях в рамките на преговорите по бъдещата МФР; изтъква, че при 

никакви обстоятелства не може да бъде прието намаляване на настоящия финансов 

пакет. 

17. подчертава ролята на схемите на ЕС за качество, и по-конкретно на схемите за 

географските означения защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено 

географско указание (ЗГУ), и възможностите, които те предоставят на национално, 

европейско и международно ниво; обръща внимание на ролята, която имат тези 

схеми за означение, за да позволят на хората да създават и да поддържат поминък, 

както и в развитието и задържането на работна ръка в НОР, а също така и в 

планинските и необлагодетелстваните региони; във връзка с това призовава за 

повече целенасочени средства за програмите на ЕС за популяризиране на 

продуктите, защитени с географски означения; 

18. призовава Комисията да предложи мерки за адаптиране на действащите правила на 

Съюза, в съответствие с член 349 от ДФЕС, така че да се създадат условия за 

развитието на сектор на биологичното производство за тропическите продукти от 

ЕС; 

19. призовава Комисията да договори ефикасни и приложими предпазни клаузи и 

механизми за стабилизиране за сектора на бананите и да ги прилага ефективно; 

20. изтъква важното значение на производството на банани в социално-икономическата 

структура на най-отдалечените региони, и следователно подкрепя увеличаването на 

подкрепата за производителите; 

21. настоятелно призовава Комисията, като има предвид, че недостигът на земя и 

проблемите във връзка с комасацията на земята представляват пречка за 
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навлизането на нови земеделски производители в НОР, да подкрепя схемите за 

ранно пенсиониране, придружени от стимули за насърчаване на младите земеделски 

производители да започнат селскостопанска дейност; 

22. изтъква, че подобренията в знанията, технологичният напредък, биологичното 

производство и мерките за опазване на околната среда допринасят за 

усъвършенстването на устойчивите селскостопански практики, като по този начин 

третират социално-икономическите проблеми, увеличават конкурентоспособността 

в рамките на единния пазар и укрепват традиционните селскостопански дейности на 

НОР; 

23. изтъква, че диференцирането и специализацията на продуктите могат допълнително 

да стимулират и насърчат местното производство, обработката и маркетинга на 

хранителните продукти и по този начин да намалят съществуващите несъответствия 

между НОР и други региони на ЕС; 

24. изразява съжаление относно факта, че настоящият доклад не е придружен от 

становище на комисията по рибно стопанство, като се има предвид, че селското 

стопанство и рибарството са част от първичния сектор в тези региони, и предвид 

също така значението на моретата и морските ресурси за насърчаване на 

сближаването и развитието в НОР и за прилагането на член 349 от ДФЕС,  в този 

контекст настоятелно призовава Комисията да зачита член 349 от ДФЕС, също и по 

отношение на рибарството, като изцяло възстанови независимата програма POSEI-

Pescas, която беше преустановена като част от реформата на сегашния Европейски 

фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР); 

25. изтъква, че голямото отстояние на НОР от пазарите на потребителски стоки води до 

необходимостта от двойно складиране, поради начина на организиране на 

модерната логистика; ето защо призовава Комисията да разгледа, в контекста на 

разпоредбите за инвестициите в тези региони, допустимостта на складирането извън 

територията на НОР; 

26. изтъква значението на програмите за развитие на селското стопанство в НОР, най-

вече в резултат на тяхната роля в допълването на преките помощи и в прилагането 

на определените от ЕС насоки, а именно: 1) насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските 

райони; 2) насърчаване на организацията на продоволствената верига, доброто 

отношение към животните и управление на риска в селското стопанство; 3) 

поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство 

и селските райони; 4) повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността 

на всички видове селскостопанска дейност и насърчаване на новаторските 

технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите; 5) 

насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива по отношение на изменението на климата икономика 

в секторите на селското и горското стопанство и хранителната промишленост. 
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