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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
бюджети да включи в доклада, който ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че модернизираната и добре финансирана обща селскостопанска 
политика (ОСП), която е една от най-интегрираните политики на ЕС, играе 
решаваща роля за постигането на ключовите цели на ЕС, включително 
продоволствената сигурност, като осигурява на потребителите висококачествена 
и безопасна храна на достъпни цени, опазва ландшафта и околната среда и 
гарантира приемлив жизнен стандарт за земеделските стопани; посочва, че броят 
на правилата, които земеделските стопани трябва да спазват по отношение на 
храната, здравето и опазването на околната среда, се е увеличил, докато 
относителният дял на ОСП в бюджета на ЕС продължава да намалява; подчертава 
необходимостта да бъде подпомогнат преходът на земеделските стопани към 
екологосъобразни селскостопански практики и да бъде възнаградено 
предлагането на екологични стоки; 

2. посочва, че възможното намаляване на бюджета на ОСП ще има катастрофални 
последици, от една страна, тъй като ще премахне стимулите за гарантиране на 
спазването на най-високите селскостопански стандарти и, от друга страна, тъй 
като ще застраши продоволствената сигурност и безопасност в Съюза; 
подчертава, че от земеделските стопани не може да се изисква да изпълняват още
повече условия без подходяща подкрепа, която едновременно да отчита 
специфичните нужди на всяка държава членка, по-специално последващите 
инвестиции и другите усилия за подкрепа и опазване на околната среда и 
предоставяне на обществени услуги, като същевременно се опазват биологичното 
разнообразие и продоволствената сигурност и безопасност;

3. отново отправя призив бюджетът на ОСП да бъде запазен в МФР за периода 2021 
– 2027 г. поне на равнището на бюджета за периода 2014 – 2020 г. за ЕС-27 в 
реално изражение, като се има предвид фундаменталната роля на ОСП за 
гарантирането на икономическата, екологичната и социалната устойчивост на 
европейското селско стопанство и развитието на динамични селски райони; 
подчертава, че за да бъде селскостопанският сектор на ЕС адаптивен, устойчив и 
конкурентоспособен и да гарантира доходите на земеделските стопани, е 
необходим стабилен и добре финансиран бюджет на ОСП; потвърждава своето 
категорично становище, че селското стопанство не трябва да понася никакви 
финансови затруднения в резултат на политически решения, като например 
сключването на споразумения за свободна търговия с ефект върху земеделието 
или политически конфликти с международни търговски партньори в областта на 
селското стопанство, оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС или 
финансирането на нови европейски политики; подчертава необходимостта от 
увеличаване на вноските на държавите членки в бюджета на ЕС до 1,3% от техния 
БНД;

4. категорично се противопоставя на предложението на Комисията за следващата 
МФР, което би довело до значителни съкращения за ОСП, включително 
програмата от специфични мерки за отдалечените региони и за островите (POSEI) 
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за най-отдалечените региони; подчертава, че тези съкращения биха застрашили 
постигането на целите на ОСП; подчертава, че предизвикателствата, пред които 
са изправени земеделските стопани, например нелоялните търговски практики, 
засилената пазарна концентрация и споразуменията за свободна търговия, в 
допълнение към текущите проблеми, свързани с климата и метеорологичните 
условия, могат вместо това да изискват увеличаване на бюджета на ОСП; 
подчертава факта, че мащабът на съкращенията варира в зависимост от 
параметрите, използвани за сравнение; призовава Комисията, с оглед на по-
добрата съпоставимост, отсега нататък да представя МФР само в текущи цени;

5. призовава за увеличение на бюджетните средства в МФР за периода 2021 – 2027 
г. в полза на програма POSEI в най-отдалечените райони, които все още са 
дълбоко засегнати от кризата и изложени на структурните ограничения, посочени 
в член 349 от ДФЕС, включително отдалеченост, островен характер, малка площ, 
трудни релеф и климат, както и икономическа зависимост от малък брой 
продукти;

6. призовава Комисията да предвиди в новата МФР финансовите ресурси, 
необходими за изпълнението на задълженията на ЕС по първия стълб на ОСП, 
както са посочени в Договора за присъединяване на Република Хърватия1, 
относно преходния период, който изтича през 2022 г.; 

7. приветства Меморандума от 31 май 2018 г. за бъдеща МФР – ОСП, подписан от 
министрите на земеделието на Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, 
Португалия и Испания, който изразява загриженост относно предложените от 
Комисията съкращения в бюджета на ОСП в МФР за периода 2021 – 2027 г.;

8. подчертава значението на това да се запази настоящото разпределение на 
финансовите средства за преките плащания като предпазна мрежа, която отразява 
дългосрочната цел за преминаване към по-устойчив модел на европейското 
селско стопанство, който повишава конкурентоспособността, както и за 
средствата по втория стълб за земеделските стопани и населението в селските 
райони; посочва, че всяко съкращение на преките плащания има пряко 
въздействие върху доходите на земеделските стопани; изразява съжаление по-
конкретно относно предвидените драстични съкращения за втория стълб на ОСП, 
който има значителен принос за инвестициите и заетостта, както и за 
достъпността и териториалната привлекателност, грижата за околната среда и 
действията в областта на климата в селските райони, особено чрез финансиране за 
възходящи подходи към местното развитие, като например програмата LEADER и 
воденото от общностите местно развитие; призовава Комисията да установи за 
най-отдалечените региони напълно автономни и независими програми за развитие 
на селските райони по втория стълб, подобно на мерките по програма POSEI по 
първия стълб; припомня, че главната цел на тази Комисия е да запази настоящите 
и създаде нови работни места в ЕС; ето защо решително отхвърля плановете на 
Комисията за сериозни съкращения на бюджета на ЕС за развитие на селските 
райони и настоява за подходящо финансиране на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); подчертава, че не може да се счита за 
даденост, че националното съфинансиране по втория стълб ще запълни 

                                               
1 ОВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 10.
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бюджетния дефицит;

9. отново заявява, че общото финансиране, налично за ЕЗФРСР и Европейския фонд 
за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за предстоящия период, следва да възлиза 
на 382 855 000 000 EUR по постоянни цени, за да съответства на разпределените 
за периода 2014 – 2020 г. средства;

10. подчертава, че очакването 40% от финансирането за ОСП да бъдат изразходвани 
за действия в областта на климата може да бъде постигнато единствено ако 
средствата за схеми за околната среда и климата не подлежат на намаляването на 
плащанията, посочено в член 15 от предложението за установяване на правила за 
подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от 
държавите членки по линия на ОСП (COM(2018)0392);

11. отбелязва, че намаленията по втория стълб възпрепятстват икономическото 
развитие в селските райони, прехода към нисковъглеродна икономика, 
устойчивостта към изменението на климата, разработването на нови иновативни 
селскостопански технологии и устойчивото управление на горите, както и 
мерките за насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и 
икономическото развитие в селските райони;

12. отбелязва предложението на Комисията относно външното сближаване на 
равнищата на преките плащания между държавите членки; подчертава, че такова 
засилено сближаване може да бъде постигнато единствено ако бюджетът на ОСП 
бъде най-малкото запазен в реално изражение;

13. призовава за по-голямо използване на инструментите и финансирането по линия 
на политиката на сближаване за целите на устойчивото развитие на селските 
райони, за да се противодейства на изоставането в развитието и на 
обезлюдяването в тези райони;

14. припомня ангажиментите на Комисията да запази бюджета на програма POSEI на 
неговото настоящо равнище;

15. отново отправя призив за реформа на системата на собствените ресурси на ЕС; 
подчертава необходимостта от запазване на митата върху селскостопанските 
продукти като източник на приходи за бюджета на ЕС; отбелязва, че приходите от 
мита през последните години са намалели, тъй като понижаването в средните 
тарифи е надхвърлило повишаването на обема на търговията; отбелязва 
непоследователността на съсредоточаването върху ориентирано към износ селско 
стопанство, което може да изложи чувствителните сектори на повишена 
конкуренция, като същевременно, с намаляването на тарифите, може да засегне 
основата, необходима за поддържането на тези сектори заради обществените 
блага, които предоставят;

16. подчертава необходимостта от правно обвързващ и задължителен междинен 
преглед на МФР;

17. подчертава, че косвено увеличение на доходите, най-вече на малките и средните 
земеделски стопани, може да бъде постигнато и чрез действително намаляване на 
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бюрокрацията за земеделските стопани в рамките на ОСП, по-голяма гъвкавост на 
проверките и по-добро и прозрачно функциониране на веригата за доставки на 
храни; подчертава значението на консултантските услуги, за да бъдат 
предоставени на земеделските стопани независими становища относно 
адаптирането и подобряването на техните практики, включително действията и 
практиките в областта на климата с цел намаляване на зависимостта от вложените 
ресурси;

18. приветства предложението на Комисията за преразглеждане на функционирането 
на резерва за кризи, по-специално възможността да се пренасят неизползваните 
средства на новия селскостопанския резерв от една година в друга; изразява 
несъгласие и загриженост във връзка с факта, че първоначалните суми, които ще 
се използват за създаване на фонда, няма да бъдат от източници извън бюджета на 
ОСП, а вместо това ще бъдат взети от преките плащания през 2020 г. и няма да 
бъдат изплатени обратно на земеделските стопани; ето защо призовава за 
създаването на независим селскостопански резерв за кризи извън рамките на 
бюджета на ОСП;

19. счита, че предложението на Комисията за разширяване на финансовата 
дисциплина за всички бенефициери на преки плащания няма да послужи за 
постигане на по-добро равновесие при разпределението на плащанията между 
стопанства с различни размери, и поради това очаква да се запази настоящото 
освобождаване от механизма за финансова дисциплина за земеделските стопани, 
които получават до 2 000 EUR под формата на преки плащания;

20. препоръчва да се запази поне настоящото равнище на бюджета за схемата за 
предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата, тъй като тя играе важна 
роля за насърчаването на здравословното хранене и за формирането на 
положителни хранителни навици у децата и младите хора;

21. признава риска намаляването на подкрепата за ОСП и мерките на политиката на 
сближаване да доведат до ограничаване на възможностите за предоставяне на 
подкрепа за предприемачеството в селските райони и подкрепата за 
териториалното развитие от гледна точка на инфраструктура; 

22. призовава за по-добър баланс между целите, свързани с околната среда и климата, 
и финансирането по линия на ОСП, тъй като предложеното от Комисията 
увеличаване на амбициите в тази област (40% от целия бюджет на ОСП за цели 
във връзка с климата и 30% от финансирането по втория стълб за околната среда), 
заедно със значителните съкращения на финансирането, означава, че 
способността на политиката да изпълни целите за модернизиране и 
преструктуриране на хранително-вкусовия сектор и за развитие на селските 
райони ще бъде силно намалена;

23. подчертава значението на това да бъде засилен граничният контрол върху вноса 
на селскостопански и хранителни продукти в ЕС, като се създаде специален 
бюджетен ред във функция IV (11) „Управление на границите“ с цел изцяло да се 
реализира потенциалът на митническия съюз и да се предотвратят незаконната 
търговия и измамите;
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24. счита, че разходите за пазарни мерки, като например публична интервенция и 
отпускане на помощ за частно складиране, следва да имат специален бюджетен 
ред и да не разчитат единствено на средства от селскостопанския резерв; 
подчертава, че средствата от селскостопанския резерв следва да се използват 
преди всичко за бързо овладяване на тежки обстоятелства, които излизат извън 
границите на нормалното развитие на пазара и оказват въздействие на 
селскостопанското производство, преработката и разпространението в ЕС;

25. посочва, че през периода, обхванат от МФР за периода 2021 – 2027 г., процесът на 
сближаване трябва да приключи изцяло, за да се постигне както лоялна 
конкуренция между държавите членки, така и да се установят принципите на 
равенство на равнището на целия ЕС, и че решението на Европейския съвет, 
съдържащо се в заключенията на председателството от 24 – 25 октомври 2002 г., 
трябва да бъде изпълнено изцяло;

26. подчертава, че един от основните проблеми е обновяването на поколенията, и 
поради това счита, че освен да получават помощ за започване на селскостопанска 
дейност, младите хора следва също така да получават конкретна помощ през 
първите няколко години на тяхната селскостопанска дейност;

27. отбелязва, че епидемии и неблагоприятни метеорологични условия са засегнали 
сериозно животновъдството и отглеждането на селскостопански култури в 
повечето държави членки, и призовава за увеличаване на финансовата подкрепа за 
покриване на загубите на земеделските стопани;

28. приветства предложението на Комисията да отдели 10 милиарда евро за клъстера 
на хранителните и природните ресурси в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел 
подпомагане и популяризиране на иновациите и изследователската дейност в 
областта на селското стопанство и храните; настоятелно призовава институциите 
на ЕС да запазят това равнище на бюджетни цели през целия процес на одобрение 
на МФР, особено като се имат предвид предвидените съкращения във втория 
стълб;

29. подчертава факта, че за да се спечели отново подкрепа за добре финансирана 
ОСП, реформите за следващия период на финансиране трябва да осигуряват по-
добро съотношение между качество и цена, какъвто беше случаят със засиленото 
пренасочване на средства към земеделски стопани с по-ниски доходи.
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