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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 59,5 милиарда евро в бюджетни кредити 

за поети задължения, която представлява увеличение от 1,7% в сравнение с 

2017 г., както и увеличението от 2,6% на бюджетните кредити за плащания, които 

възлизат на 56,3 милиарда евро в проектобюджета (ПБ) за 2018 г. за функция 2; 

въпреки това отбелязва, че увеличението се дължи главно на по-ниския размер на 

целевите приходи, които се очаква да бъдат налични за ЕФГЗ в ПБ за 2018 г. в 

сравнение с бюджета за 2017 г., наред с другото, тъй като последните вноски от 

решенията за уравняване на значителни минали сметки се дължат през 2017 г.; 

2. приветства факта, че бюджетните кредити за поети задължения за Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони по същество остават на същото 

равнище както в бюджета за 2017 г., докато поисканите бюджетни кредити за 

плащания в действителност се увеличават; 

3. отбелязва, че основната причина за липсата на съществени промени в ПБ за 2018 

г. в сравнение с бюджета за 2017 г. е, че по-голямата част от разходите за общата 

селскостопанска политика (ОСП) се отнасят до предварително разпределени 

финансови пакети за държавите членки, които отчитат сравнително стабилно 

равнище на изпълнение на подкрепата през годините; 

4. отбелязва, че бюджетът за 2017 г. включва финансиране за пакета за солидарност 

в размер на 500 милиона евро за млекопреработвателната промишленост и други 

сектори на животновъдството, докато намаляването на подкрепата за тази пазарна 

мярка няма да има отражение върху бюджета за 2018 г.; 

5. подчертава значението на развитието на нови пазари за поддържане на 

конкурентоспособността и за засилване на устойчивостта на селското стопанство 

на Съюза на пазарни кризи, както в случая с руското ембарго; призовава поради 

това за финансова подкрепа за развитие на пазара; 

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

или възстановявания на средства в случай на нередности от селското стопанство 

през предходните години, да останат във функция 2 с оглед на несигурните 

обстоятелства, пред които е изправен селскостопанският сектор; припомня в тази 

връзка, че руското ембарго не е било отменено и има тежки отрицателни 

последици, особено за сектора на плодовете и зеленчуците и 

млекопреработвателната промишленост;  ето защо отправя призив към Комисията 

да предостави ефективна подкрепа за засегнатите от тези кризи сектори и 

призовава за създаването на нов резерв за реакция при кризисни ситуации, който 

не разчита за своето финансиране на годишен механизъм за финансова 

дисциплина, за да може да реагира своевременно на възникващите кризисни 

ситуации; 
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7. подчертава, че административните разходи трябва да бъдат гарантирани за ОСП, 

по-специално с цел гарантиране на навременни плащания и поддържане на 

подходящо равнище на ефективен контрол; настоява, че допълнителните 

съкращения на числеността на административния персонал могат да доведат до 

по-големи забавяния и рискове от грешки и могат да изложат на риск 

изпълнението и целите на ОСП; счита, че е необходимо по-нататъшно 

опростяване, прозрачна и ефективна система за управление и намаляване на 

бюрокрацията при изпълнението на ОСП; подчертава, че намаляването на 

бюджета за административни разходи по никакъв начин не следва да води до 

прехвърляне на административната тежест върху земеделските стопани; 

8. 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; 

9. подчертава значението на поетите задължения и разходите за развитието на 

селските райони и техния потенциал за създаване на икономическа дейност и 

работни места, по-специално в периферни райони с по-високи равнища на 

безработица, особено за по-младите поколения; настоява, че насочените към 

млади земеделски стопани инициативи, включително специфичните за отделните 

региони програми, следва да се запазят, което би подпомогнало иновациите и 

необходимата смяна на поколенията; счита, че подкрепата за младите хора следва 

да бъде концентрирана върху настоящите им потребности, като същевременно се 

избягва подтикването им към прекомерна задлъжнялост; в тази връзка подчертава 

позицията на Европейския парламент относно схемата за млади земеделски 

стопани в предложения регламент „Омнибус“, който има за цел да позволи 

пълното прилагане на схемата за млади земеделски стопани; 

10. приветства схемите за предлагане на мляко и плодове в училищата като успешна 

мярка и подчертава, че схемите допринасят за това децата да се хранят 

здравословно и че поради това средствата за тях следва да продължат да се 

осигуряват в дългосрочен план; 

11. 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; 

12. подчертава значението на пилотните проекти за секторите на селското стопанство 

и развитието на селските райони през последните години; поради това призовава 

за продължаващо подпомагане на текущите и новите пилотни проекти; призовава 

Комисията да извърши последваща оценка на ефикасността и ползите от 

пилотните проекти и подготвителните действия; настоява Комисията да отправи 

покани за представяне на проекти веднага щом приключи бюджетната процедура; 

13. подчертава, че е важно да се определят мерки за подкрепа, за да се засили ролята 

на земеделските стопани във веригата на доставки, както и начини за насърчаване 

на организациите на селскостопанските производители; 

14. призовава Комисията да вземе предвид промените, представени от Европейския 
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парламент към предложението „Омнибус“ за модернизиране и опростяване на 

ОСП, и да осигури финансиране за тях в бюджета за 2018 г. от името на 

селскостопанските общности, включително малките и средните семейни 

стопанства и младите земеделски стопани; 

15. 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 и засили 

новаторството и интелигентните решения в секторите на селското стопанство и 

развитието на селските райони, както в случая със средствата от Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), които да позволят инсталирането на широколентов 

интернет в селските райони; подчертава значението на практическата 

приложимост на резултатите на равнището на стопанствата и ролята на 

консултантските услуги в областта на селското стопанство; 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; настоятелно 

призовава Комисията да планира финансиране за „интелигентните“ подходи в 

светлината на реформата на ОСП и Декларацията от Корк 2.0; подчертава факта, 

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

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

гарантират тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни от 

всички държави членки; подчертава, че е важно да се инвестира в прецизно 

селско стопанство с цел рационализиране на методите на производство и 

намаляване на загубите, както и да се стимулират и подкрепят инициативи, 

съобразени с потребностите на малките земеделски стопанства без икономии от 

мащаба, така че те да могат да се възползват от новите технологии; 

16. приветства увеличението на бюджетните кредити, предназначени за борба с 

болестите по животните и вредителите по растенията, до 40 милиона евро, тъй 

като Съюзът е изправен пред значителни рискове и по-честа поява на огнища на 

болести като Xylella fastidiosa, нодуларната дерматоза, африканската чума по 

свинете, болестта син език и птичия грип; счита, че следва да се предостави 

допълнително финансиране на Европейския орган за безопасност на храните за 

извършването на подробни независими научни изследвания, включително на 

въздействието на пестицидите; призовава за заделяне на допълнително 

финансиране за земеделските стопани в сектора на отглеждането на маслини и 

сектора на маслиновото масло, които пострадаха от епидемията от Xylella 

fastidiosa, за засилване на мерките за превенция в Европа и за преструктуриране 

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

носител; 

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

икономическите загуби, понесени от земеделските стопани вследствие на 

пазарните кризи и на санитарните или фитосанитарните 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 
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земеделските екосистеми, в това число почвата, както и установяването на 

стабилно биологично разнообразие, и по-специално гарантирането на генетичното 

разнообразие на посадъчния материал, който в идеалния случай да е резистентен 

към болестта или вредителя или да е в състояние да ги толерира; счита в 

действителност, че една от целите на всяка отпусната помощ следва да бъде 

гарантирането на балансирани, биологически разнообразни земеделски 

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

18. подчертава, че програмите за съхранение са доказали своята ефективност по 

време на криза и че намаляването на финансовите ресурси, предвидени в процеса 

на планиране, ще бъде контрапродуктивно; 

19. отбелязва, че излизането на Обединеното кралство от ЕС няма пряко въздействие 

върху ПБ за 2018 г.; изразява съжаление въпреки това, че в Документа за 

размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС1 се разработват някои критични 

сценарии за селското стопанство и развитието на селските райони, които отчасти 

се дължат на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза; призовава поради 

това Комисията и държавите членки да проявят отговорност към бюджета за ОСП 

по време на текущите обсъждания,  като имат предвид също така евентуалните 

прекъсвания на търговските потоци; подчертава, че твърдо се противопоставя на 

всички съкращения на финансирането за селското стопанство; поради това 

призовава Комисията да представи предложение за запазване на финансирането 

от Съюза за селското стопанство в следващата МФР, като вземе предвид 

значителния капацитет на сектора за запазване и създаване на работни места, и 

незабавно да започне да търси нови финансови ресурси за бюджета на Съюза, 

както беше предложено от Групата на високо равнище на г-н Монти; 

20. посочва по-специално, че селскостопанската политика е обща политика и 

евентуалните съкращения на бюджета за ОСП биха оказали непропорционално 

въздействие, тъй като не могат да бъдат заменени с национални средства заради 

правилата за държавната помощ. 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_bg 
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