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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. подчертава значението на селското стопанство и развитието на селските райони за 

изпълнението на ключовите цели и приоритети на ЕС, като например 

продоволствената сигурност, създаването на работни места, устойчивото 

управление на природните ресурси, иновациите и териториалното равновесие, и 

факта, че селското стопанство и развитието на селските райони представляват 

важна част от общия бюджет на ЕС поради общия характер на тази политика; 

признава ролята на споделеното управление в изпълнението на общата 

селскостопанска политика; припомня, че разходите за селското стопанство са 

намалели в относително изражение, докато в същото време са му определени нови 

роли в смекчаването на изменението на климата и предоставянето на публични 

блага, и сега представляват около 38% от бюджета на ЕС; поради призовава 

бюджетът за селско стопанство да остане поне на настоящото си равнище, за да 

може секторът да продължи да изпълнява ключови цели, особено предвид факта, че 

селскостопанският сектор често е засяган от кризи, които изискват бюджетна 

намеса; отбелязва, че стабилността на приходите трябва да бъде приоритет;  

2. настоятелно призовава държавите членки да използват в пълна степен наличните 

инструменти за програмиране в областта на селското стопанство и развитието на 

селските райони в текущия финансов период; настоятелно призовава Комисията да 

гарантира допълнително гладкото изпълнение на тези програми; 

3. подчертава, че Комисията следва да направи надеждна прогноза за потребностите 

на селското стопанство по функция 2; изисква всички налични маржове по функция 

2 да бъдат запазени за сектора на селското стопанство независимо от други 

политически приоритети и тези маржове да бъдат защитени и запазени в следващата 

многогодишна финансова рамка (МФР); призовава за последователно прилагане на 

принципа, че всички приходи от селското стопанство остават в бюджета за селско 

стопанство; 

4. набляга на важната роля на резервите за реакция при кризисни ситуации; настоява, 

предвид техния жизненоважен принос за намаляване на финансовите загуби в 

резултат от засягащи сектора кризи, всички средства в бюджета за 2017 г., 

отпуснати чрез механизма за финансова дисциплина за резерва за реакция при 

кризисни ситуации в сектора на селското стопанство, които не бъдат усвоени, да 

бъдат предоставени в пълен размер като директни плащания в бюджета за 2018 г. в 

съответствие с член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013; 

5. отбелязва, че през последните години европейското селско стопанство все по-често 

преживява кризи; поради това призовава Комисията да преразгледа съществуващата 

системата за резерв за реакция при кризисни ситуации и да създаде нов инструмент, 

който създава условия за бърза политическа намеса в случай на криза и не разчита 

на годишен механизъм за финансова дисциплина за своето финансиране; 

6. отбелязва, че точките, включени в „Общия пакет“, увеличават капацитета за 
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изпълнение, и че те следва да бъдат подходящо отразени в бюджета за 2018 г.; 

посочва, че бюджетът следва да бъде изпълнен в съответствие с подобрения 

капацитет на това опростяване; призовава да бъдат предоставени на разположение 

достатъчно средства, за да бъдат изпълнени всички елементи от опростяването на 

ОСП; подчертава, че опростяването на ОСП следва да гарантира и по-нататъшно 

намаляване на процента грешки при използването на финансовите средства, а 

положителните промени следва да означават и опростяване за крайните ползватели; 

подкрепя всички предприети стъпки в посока към основан на резултатите подход; 

7. призовава Комисията и държавите членки да осъществяват своевременен 

мониторинг на колебанията на цените на селскостопанските продукти, които 

оказват неблагоприятно въздействие върху доходите на земеделските стопани, и да 

реагират бързо и ефективно, когато е необходимо, като дават на земеделските 

стопани възможност за пряка борба с тези колебания на цените; 

8. счита, че клаузата за активни земеделски стопани, залегнала в член 9 от Регламент 

(ЕС) № 1307/2013, гарантира премахването на всякакъв риск за репутацията, 

свързан с финансовите средства на ЕС; призовава Комисията да гарантира еднакво 

прилагане на критериите за клаузата за активни земеделски стопани с оглед на 

опростеното, но по-надеждно определяне на тези стопани; подчертава, че е важно 

активните земеделски стопани да отговарят на тези критерии за целите на 

разпределянето на средства от ЕС; 

9. подчертава необходимостта по-нататъшното опростяване на ОСП да бъде 

съпроводено от необходимите бюджетни средства, за да се реализира пълният ѝ 

потенциал и за постигане на ключовите цели и приоритети; 

10. настоява насочените към млади земеделски стопани инициативи, които подкрепят 

иновациите и смяната на поколенията, да се запазят; 

11. подчертава продължаващите дисбаланси по веригата за доставки на храни, в която 

позицията на първичните производители е значително по-слаба от тази на другите 

участници; поради това настоятелно призовава Комисията да засили ролята на 

земеделските стопани във веригата за доставки на храни чрез предоставяне на 

стимули за създаването и укрепването на организациите на производителите и 

кооперациите и насърчаване на сътрудничество между производителите и 

търговците на дребно, къси вериги на доставки и качествени местни марки като 

поредица от мерки за справяне с нелоялните търговски практики, както и чрез 

предприемане на действия за подобряване на прозрачността на цените и маржовете 

във веригата за доставки на храни; подчертава позицията на Парламента относно 

нелоялните търговски практики и припомня многократните си искания за 

законодателство на ЕС в тази връзка; подчертава, че изясняването на правилата 

относно организациите на производителите е от съществено значение за успешното 

опериране и използване на наличните финансови средства; 

12. приветства интереса от страна на производители, организации и асоциации на 

производителите към политиката за насърчаване, приета в Регламент (ЕС) № 

1144/2014; при все това отбелязва, че заинтересованите страни са изразили 

загриженост във връзка с достъпа до програмите, особено за МСП от сектора; 

призовава Комисията да стартира задълбочена оценка на политиката за насърчаване 
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и да обмисли увеличаване на нейния бюджет; 

13. набляга на експертния опит на местната група за действие при организирането на 

програми за развитие на селските райони; настоятелно призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират гладкото изпълнение на основаните на общността 

подходи и отправя искане за разпределяне на повече финансови средства; 

14. настоява да бъдат заделени достатъчно ресурси за проверки на веригата за доставки 

на храни с особен акцент върху търговските връзки и еднаквото съдържание на 

хранителните вещества в храните на територията на ЕС; 

15. счита, че следва да бъдат допълнително анализирани, използвани и популяризирани 

възможностите, предоставяни от „интелигентните“ решения; подчертава факта, че 

тези „интелигентни“ решения следва да са съгласувани с целите на политиката в 

областта на околната среда, климата и биологичното разнообразие, да гарантират 

тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни от всички държави 

членки и да стимулират и подкрепят инициативи, съобразени с потребностите на 

малките земеделски стопанства без икономии от мащаба, така че те могат да се 

възползват от новите технологии; отбелязва, че интегрираните „интелигентни“ 

решения – като интелигентните селища, прецизното земеделие, цифровизацията, 

икономиката на споделянето и кръговата икономика и социалните инициативи – 

могат да допринесат за селското стопанство и цялостното благосъстояние в 

селските райони; изтъква, че следва да се обърне внимание на селата, за да се 

гарантира, че селските райони са икономически жизнеспособни, привлекателни и 

екологично устойчиви места за живеене; приветства съществуващите и бъдещите 

проекти, които се стремят към „интелигентни“ решения; настоятелно призовава 

Комисията да планира финансиране за „интелигентните“ подходи в светлината на 

реформата на ОСП и Декларацията от Корк 2.0; призовава средствата, определени 

за научни изследвания и иновации в хранително-вкусовия сектор, да останат изцяло 

на разположение; 

16. счита, че като се имат предвид техните доказани ползи за околната среда и 

повишената селскостопанска ефикасност, е необходима финансова подкрепа за по-

нататъшното внедряване на интелигентни и иновативни решения в сектора на 

селското стопанство; 

17. приветства създаването на нови органи за наблюдение на пазара на посевите и 

захарта; отчита усилията на Комисията да продължи реформата с цел допълнително 

укрепване на сектора на плодовете и зеленчуците; счита, че групите на 

производителите и един потенциален орган за наблюдение на този сектор, заедно с 

тези, които обхващат секторите на млякото и месото, може да се окажат от полза за 

предоставянето на точна и своевременна информация; отбелязва, че органите за 

наблюдение на пазара биха могли да направят пазарите на селскостопански 

продукти по-прозрачни чрез предоставяне на по-точен обзор на секторите;  

18. подчертава значението на пилотните проекти за секторите на селското стопанство и 

развитието на селските райони през последните години; призовава за 

продължаващото им подпомагане, особено за тези текущи проекти, които са се 

доказали като много успешни, както и за достатъчно внимание към 

разпространението на най-добри практики и извлечени поуки и към интегрирането 
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на успешни подходи; призовава Комисията да извърши последваща оценка на 

ефикасността и ползите от тези пилотни проекти и подготвителни действия; 

19. отчита ролята на финансовите средства за смекчаване на въздействието от 

нестабилността на цените; отбелязва също така, че един специфичен за сектора 

инструмент за стабилизиране на доходите, основан на взаимоспомагателен фонд, е 

подходящ подход; също така настоява, че някои специфични селскостопански 

подсектори и инициативи, като например пчеларството и програмите за мляко и 

плодове в училищата, следва да продължат да бъдат в центъра на вниманието; 

20. призовава да бъдат заделени достатъчно средства за научни изследвания и 

ветеринарни и фитосанитарни дейности на ЕС; подчертава, че настоящите 

бюджетни кредити в размер на 20 милиона EUR за ветеринарни и фитосанитарни 

дейности може да не са достатъчни за справяне с увеличен брой епидемии като, 

наред с останалите, птичи грип, африканска чума по свинете, заразен нодуларен 

дерматит, нови огнища на бактерията Xylella fastidiosa и нашествия на азиатски 

стършели (Vespa velutina) и гватемалски картофен молец (Tecia solanivora); 

отбелязва, че следва да бъдат поддържани и други инструменти за управление на 

риска в случай на екологични катастрофи, свързани с пазара рискове или колебания 

в приходите; призовава настоящите пазарни стандарти да бъдат актуализирани, за 

да се предотвратят излишни финансови загуби за производителите; 

21. настоява, че е необходимо да се заделят финансови средства за компенсиране на 

икономически загуби, понесени от земеделските стопани вследствие на пазарни 

кризи и на санитарни или фитосанитарни кризи като разпространението на Xylella 

fastidiosa, и изтъква отново необходимостта за целта да се използват наличните 

маржове по функция 2 заедно с функция 3; настоява, че компенсациите за 

изкореняването следва да включват и рехабилитация на земеделските екосистеми, 

включително здравите живи почви, и установяването на стабилно биологично 

разнообразие, и по-специално чрез гарантиране на генетичното разнообразие на 

посадъчния материал и в идеалния случай – неговата резистентност към болестта 

или вредителя или способността му да ги толерира, така че земеделските 

екосистеми да са по-малко уязвими от бъдещи атаки;  

22. счита, че въздействието върху пазара на селскостопански продукти на излизането на 

Обединеното кралство от ЕС и продължаващото руско ембарго трябва да бъде взето 

предвид; 

23. посочва, че излизането на Обединеното кралство от ЕС би могло да има значително 

финансово отражение върху бъдещата МФР; освен това посочва, че ОСП, която е 

обща европейска политика, финансирана главно от бюджета на ЕС, би могла да 

изпита по-голямо финансово въздействие, отколкото други политики, като се има 

предвид, че държавна помощ може да бъде предоставяна само в много ограничена 

степен; поради това настоява за преразглеждане на бюджета за ОСП и за 

разглеждане на възможността за увеличаване на бюджета за ОСП, за да се вземат 

предвид неефективността на пазара и пазарните кризи. 
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