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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. приветства предложените от Комисията в проектобюджета (ПБ) за 2019 г. за 

функция 2 суми от 60 млрд. евро за бюджетни кредити за поети задължения и 57,8 

млрд. евро за бюджетни кредити за плащания, представляващи увеличение от 

съответно 1,2% и 3,0% спрямо бюджета за 2018 г.; при все това отбелязва, че що 

се отнася до ЕФГЗ, това увеличение се дължи на по-ниския размер на целевите 

приходи, които се очаква да бъдат предоставени на ЕФГЗ в ПБ за 2019 г., в 

сравнение с бюджета за 2018 г.; препоръчва да се направи всичко възможно, за да 

се избегне натрупването на забавени плащания при следващата многогодишна 

финансова рамка (2021 – 2027 г.)(МФР); 

2. 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 например 

разпространението на Xylella fastidiosa, и изтъква отново необходимостта 

наличните маржове по функция 2 да се използват за целта, заедно с функция 3; 

настоява, че компенсациите за изкореняването следва да включват и 

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

установяването на стабилно биологично разнообразие, и по-специално 

гарантирането на генетично разнообразие на посадъчния материал, който в 

идеалния случай да бъде резистентен към болестта или вредителя или да бъде в 

състояние да ги толерира; счита, че една от целите на всяка отпусната помощ 

следва да бъде гарантирането на балансирани, биологически разнообразни 

земеделски екосистеми и ландшафт, които да бъдат по-малко уязвими на бъдещи 

атаки; 

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

или възстановявания на средства във връзка с нередности в областта на селското 

стопанство през предходните години, да останат във функция 2; 

4. призовава за заделяне на допълнително финансиране за сектора на отглеждането 

на маслини и за сектора на маслиновото масло, за да се компенсират загубите на 

земеделските производители, причинени от епидемията от Xylella fastidiosa, за 

засилване на мерките за превенция в Европа и за преструктуриране на сектора и 

консолидиране на научните изследвания за патогена и неговия носител; 

5. призовава Комисията и държавите членки да осъществяват своевременен 

мониторинг на колебанията на цените на селскостопанските продукти, които 

оказват неблагоприятно въздействие върху доходите на земеделските 

производители, и да реагират бързо и ефективно, когато е необходимо; 

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

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

програмата „Хоризонт 2020“, да не се използват за други цели, за да се стимулира 
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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) за 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 например 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 с 

оглед 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 мащабни 

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

7. 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; 

8. изразява съжаление относно обявените съкращения на бюджета за ОСП в 

предложенията на Комисията за МФР; 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 държавните 

помощи; 

9. приветства увеличението на бюджетните кредити, предложено от Комисията за 

организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, и 

изтъква техния нарастващ принос за възстановяването на баланса на влиянието 

при договаряне по веригата за доставка на храни, и продължава да подчертава 

необходимостта от финансиране на мерки за увеличаване броя на земеделските 

производители, които членуват в тези организации; 

10. подчертава, че е важно да се определят мерки за подкрепа, за да се консолидира 

ролята на земеделските производители във веригата на доставки, както и нови 

начини за насърчаване на организациите на селскостопанските производители; 

11. изразява съжаление, че мерките в подкрепа на руското ембарго не са удължени, 

като се има предвид, че множество производители от Съюза, по-специално в 

секторите на млечните продукти и плодовете и зеленчуците, все още са засегнати 

отрицателно, за което те нямат никаква вина, тъй като селскостопанските 

производители не могат да носят отговорност за дипломатическата политика на 

Съюза; поради това призовава за запазване на мерките за подпомагане на 
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земеделските производители на настоящите нива, в случаите в които продължават 

да съществуват пазарни трудности поради руското ембарго; призовава също така 

за създаването на нов резерв за реакция при кризисни ситуации, който да не 

разчита за своето финансиране на годишен механизъм за финансова дисциплина, 

за да може да реагира своевременно на възникващите кризисни ситуации; 

признава, че някои държави членки, които не са имали търговски връзки с Русия, 

са косвено засегнати от ембаргото и подчертава, че подкрепата трябва да покрива 

също и загубите, причинени от заливането на пазарите с продукти, предназначени 

за руския пазар; 

12. приветства увеличението на финансирането, предложено от Европейската 

комисия за мерките за насърчаване, което потвърждава ефективността на 

подобренията, извършени чрез последната реформа; счита, че мерките за 

насърчаване са от съществено значение за увеличаване на дела на европейския 

износ за пазари в целия свят и за справяне с ограниченията, наложени от някои 

трети държави по отношение на продукти от Съюза, като например руското 

ембарго или неотдавнашното решение на САЩ за налагане на антидъмпингови и 

изравнителни мита върху вноса на зрели маслини от Испания; 

13. подчертава последиците от екстремната суша, засягаща държавите членки през 

последните месеци, което води до значителни загуби за селското стопанство и 

застрашава голям брой предприятия, и в тази връзка подчертава необходимостта 

от гарантиране на специални мерки за подкрепа, насочени към подпомагане на 

най-засегнатите земеделски производители; 

14. приветства ангажимента на Европейската комисия за запазване на настоящото 

равнище на финансиране за пчеларския сектор, което е важно за подпомагане на 

покриването на разходите за националните програми; 

15. приветства увеличените средства за научноизследователска и развойна дейност в 

областта на селското стопанство по линия на програма „Хоризонт 2020“; 

16. предупреждава, че ако споразумението за свободна търговия с блока Меркосур не 

осигури адекватна защита за чувствителните сектори на селското стопанство в 

Съюза, много европейски производители ще бъдат подложени на допълнителен 

финансов натиск; 

17. счита, че Съюзът може да даде жизненоважен принос за насърчаването на 

здравословни навици на хранене на базата на устойчиво производство, особено 

сред децата, и поради това счита, че е от съществено значение да се използват в 

пълна степен максималните суми, предвидени за училищните схеми в Съюза в 

настоящия регламент; поради това призовава държавите членки да подобрят 

националните си програми, за да се гарантира пълно използване на максималните 

налични средства (250 млн. евро за Съюза); 

18. отбелязва неотдавнашните трансфери на средства от стълб I към стълб II, приети 

от Франция, Литва и Нидерландия, които доведоха до намаляване на бюджетните 

кредити за директни плащания в ПБ за 2019 г.;  

19. потвърждава жизненоважното значение на схемата за предлагане на плодове и 
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зеленчуци в училищата, особено предвид настоящото равнище на недохранване 

на децата в Съюза; поради това призовава Комисията да намали съответната 

бюрокрация и подчертава необходимостта от насърчаване на здравословни 

хранителни навици у децата и консумацията на био плодове и зеленчуци; 

20. изразява съжаление във връзка с недостатъчното изпълнение на плащания за 

млади земеделски стопани през последните години и насърчава държавите членки 

да поощряват използването на тези бюджетни кредити през следващата година с 

цел насърчаване на приемствеността между поколенията и избягване на 

концентрацията и заграбването на земи; посочва, че недостигът на работници в 

селското стопанство е фактор, който ограничава развитието на селскостопанския 

сектор, и подчертава необходимостта от мерки за подкрепа за привличане на 

работници в селскостопанския сектор; 

21. подчертава значението на поетите задължения и разходите за развитие 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 производители инициативи, включително специфичните за 

отделните региони програми, следва да бъдат запазени, 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; 

22. отбелязва, че достъпът до финансовите инструменти за подпомагане на 

инвестициите в земеделските стопанства следва да бъде по-добре адаптиран към 

потребностите от инвестиции и към по-високия рисков профил на новите 

участници; 

23. призовава за запазване на бюджетните кредити за програмите POSEI в 

максималните равнища, предвидени в съответното законодателство на Съюза, 

като подчертава значението на тези програми за устойчивостта на 

селскостопанските производители и подчертава нестабилното икономическо 

положение на най-отдалечените региони, които все още са сериозно засегнати от 

кризата, и структурните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС 

(отдалеченост, островен характер, малка площ, трудни релеф и климат, както и 

икономическа зависимост от малък брой производства). 

24. подчертава значението на пилотните проекти и подготвителните действия за 

внедряването на иновации в секторите на селското стопанство и развитието на 

селските райони; изисква постоянна подкрепа за текущите и новите пилотни 

проекти и подготвителни действия; 

25. изразява дълбока загриженост относно съкращенията на бюджетни кредити за 

ОСП, предвидени в предложението на Европейската комисия за периода 2021 – 

2027 г., и по-специално за най-отдалечените региони и програмите POSEI; 

26. изразява съжаление във връзка със значителното намаляване на средствата по 

бюджетния ред за схемата за доброволно обвързано с производството 

подпомагане, предвид факта, че обвързаните с производството помощи са важен 
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инструмент за запазване на отглежданите култури, които осигуряват множество 

ползи за селското стопанство и околната среда; 

27. изразява удовлетворението си от увеличението с 25% на бюджетните кредити, 

предназначени за борба с болестите по животните и вредителите по растенията, 

тъй като Съюзът е изправен пред значителни рискове и увеличена опасност от 

епидемичен взрив. 
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