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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 сумите от 59 994,9 милиона евро бюджетни кредити за поети 
задължения и 58 014,3 милиона евро за плащания, които Комисията предлага в 
проекта на бюджет за 2020 г. за функция 2, от които бюджетните кредити за 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието леко се увеличават на 43 531,8 
милиона евро за поети задължения (+0,8%) и на 43 501,7 милиона евро за 
плащания (+0,9%) в сравнение с бюджета за 2019 г.; изразява дълбоко съжаление, 
че бюджетните кредити за Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) са намалени на 14 708,7 милиона евро за поети задължения 
(-0,1%) и 13 141,2 милиона евро за плащания (-0,1%) в сравнение с бюджета за 
2019 г., най-вече поради стагнация на номиналната стойност на самия ЕЗФРСР и 
на силен спад на разходите за подпомагане;

2. настоява всички приходи в бюджета на ЕС, произтичащи от целеви приходи или 
възстановявания на средства във връзка с нередности в областта на селското 
стопанство през предходните години, да останат в рамките на функция 2;

3. настоява да няма повече съкращения на бюджета за селското стопанство, особено 
предвид факта, че селскостопанският сектор често е засяган от кризи, които 
изискват бюджетна намеса;

4. отбелязва, че бюджетната 2020 година е последната от периода на настоящата 
многогодишна финансова рамка, и поради това подчертава значението на 
подготовката и гладкото адаптиране към новия финансов период, в който трябва 
да се гарантира справедлив стандарт на живот на земеделските стопани;

5. изразява дълбока загриженост относно бюджетните последици от излизането на 
Обединеното кралство от ЕС без споразумение и тъй като земеделските стопани 
трябва предварително да планират дейността си, категорично се противопоставя 
на всякакви неочаквани съкращения на средствата по общата селскостопанска 
политика (ОСП) през 2020 г., в случай че не бъде постигнато споразумение между 
Съюза и Обединеното кралство;

6. подчертава, че бюджетът на Съюза трябва да бъде съгласуван с целите на 
Парижкото споразумение съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата, прието през декември 2015 г.;

7. отхвърля намалението на бюджетните кредити, предложено от Комисията за 
организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците 
(-14,6 милиона евро), което би могло да се отрази отрицателно на техния 
нарастващ принос за възстановяването на равновесието при позициите за 
договаряне по веригата за доставка на храни, тъй като земеделските 
производители ще бъдат пряко засегнати; в тази връзка счита, че Комисията 
следва да гарантира, че плащанията за този сектор няма да бъдат намалени; 
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изразява съжаление за липсата на бюджетни кредити за сектора на птичето месо и 
предлага да се отпуснат средства за раздела „Други мерки за свинското месо, 
птичето месо, яйцата, пчеларството и други животински продукти“ в подкрепа на 
сектора на птичето месо, тъй като той страда от нелоялна конкуренция с Украйна;

8. изразява съжаление във връзка с липсата на компенсации за намаляването на 
бюджетни кредити, предложено от Комисията, за производителите на плодове и 
зеленчуци в Съюза – сектор, изправен пред сериозна криза, дължаща се на 
фитофаги или патологичен агенти, като например вируса Citrus tristeza по 
портокаловите дървета, заболяването „mal secco“ по лимоновите дървета, Tuta 
absoluta по доматите и Xylella fastidiosa по маслиновите дървета; поради това 
изисква, въпреки намаленията на бюджетните кредити, да бъде предвиден план за 
финансиране за цитрусовите насаждения, за да бъдат покрити разходите за 
преминаване на сегашните цитрусови и маслинови насаждения към сортове на 
същите растения, които са по-устойчиви и дават възможност за истинско 
обновяване на сектора;

9. приветства предложението на Комисията за отпускане на 50 милиона евро за 
„Други мерки за говеждо и телешко месо“ с цел подпомагане на сектора на 
говеждото месо в Ирландия в случай на пазарни затруднения, свързани с 
евентуалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза; подчертава, че 
оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза също така ще има значително 
отрицателно въздействие върху няколко селскостопански сектора в Съюза; 
изисква от Комисията да предложи план за подпомагане, въз основа на подходяща 
оценка на въздействието, сектор по сектор и държава членка по държава членка, 
на всички селскостопански сектори в Съюза, които е вероятно да бъдат засегнати 
от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и да разшири този план за 
засегнатите държави членки в зависимост от степента на тяхната експозиция на 
риск; счита, че за да бъде ефективен, планът трябва да включва структурни мерки, 
насочени към укрепване на организацията на тези сектори и насърчаване на 
диверсификацията на търговските потоци;

10. счита, че търговското споразумение между Съюза и Меркосур ще създаде 
допълнително напрежение за тези селскостопански сектори, и поради това 
призовава Комисията да изложи подробно до края на 2019 г. съдържанието на 
плана за подкрепа на Съюза в размер на 1 милиард евро, обявен на 28 юни 2019 г., 
чиято цел е да даде възможност на чувствителните селскостопански сектори в 
Съюза да се справят с потенциалното отрицателно въздействие на това 
споразумение, в случай че бъде ратифицирано;

11. подчертава бюджетната неефективност на подкрепата за чувствителни сектори, 
като същевременно те биват отваряни за по-нататъшна конкуренция и риск от 
нестабилност на пазара, по-специално чрез двустранни споразумения за свободна 
търговия; освен това отбелязва дългосрочната ерозия на традиционните собствени 
ресурси в бюджета на Съюза, причинена в частност от намаляването на митата в 
резултат на споразуменията за свободна търговия;

12. взема под внимание предложението на Комисията да подпомогне земеделските 
стопани с пакет за финансова подкрепа в размер на 1 милиард евро в случай на 
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смущения на пазара, произтичащи от търговското споразумение на Съюза с 
Меркосур; настоява тези средства да не бъдат изтеглени от нито един от 
съществуващите бюджетни редове за селското стопанство;

13. изразява загриженост във връзка с настоящата криза в сектора на захарта след 
премахването на квотната система и неотдавнашното обявяване на затварянето на 
осем фабрики в Съюза; изразява съжаление във връзка с липсата на средства за 
подкрепа на този сектор; счита, че при липса на намеса от страна на публичните 
органи частните субекти трябва да имат възможност да предприемат частни 
инициативи, за да регулират производството на доброволна основа; предлага в 
този контекст Комисията да оцени, в светлината на новия производствен сезон, 
възможността да задейства неутрални по отношение на бюджета мерки, 
предвидени в член 222 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета1, за да се разреши на земеделските стопани, на техни организации и 
на признати междубраншови организации да сключват колективни трудови 
договори, за да изтеглят от пазара, да съхраняват или намаляват своето 
производство по съгласуван начин;

14. приветства увеличението на финансирането, предложено от Комисията за мерки 
за насърчаване, което потвърждава ефективността на подобренията, извършени 
чрез последната реформа; счита, че Комисията следва да продължи да засилва 
кампаниите за насърчаване, насочени към отварянето на нови пазари за 
качествени продукти, тъй като мерките за насърчаване са от решаващо значение 
за увеличаване на дела на износа на Съюза на пазари в целия свят;

15. изразява съжаление относно липсата на подкрепа за земеделските стопани, по-
специално в сектора на млякото и млечните продукти, който е изправен пред 
продължаващи трудности на пазара поради руската забрана върху вноса на 
редица селскостопански продукти от Съюза („руското ембарго“);

16. припомня, че през последните пет години европейските селскостопански сектори 
страдат от последиците от руското ембарго; подчертава, че всякакви 
допълнителни последици за търговските потоци в селското стопанство, свързани 
с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, могат да доведат до 
по-нататъшни смущения, и отправя искане за допълнителни бюджетни кредити за 
извънредни мерки при необходимост;

17. счита, че Съюзът може да даде жизненоважен принос за насърчаването на 
здравословни навици на хранене, особено сред децата, и поради това счита, че е 
от съществено значение да се използват в пълна степен максималните суми, 
предвидени във връзка с училищните схеми в Съюза, както и да се разработят 
допълнителни схеми за устойчиво потребление в настоящия регламент; поради 
това призовава държавите членки да подобрят националните си програми, за да се 
гарантира пълно използване на максималните налични средства (250 милиона 
евро), като се разработят по-малко бюрократични програми;

1 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за 
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 671).
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18. приветства увеличената подкрепа за научни изследвания и иновации, 
предназначени за осигуряване на безопасни храни с високо качество и 
продоволствена сигурност; подчертава, че е от съществено значение средствата, 
предназначени за научни изследвания в хранително-вкусовия сектор, 
по-специално от бюджета на „Хоризонт 2020“, да не се използват за други цели, 
за да се стимулират иновациите и интелигентните решения, по-конкретно чрез 
агроекологични научни изследвания, при прилагане на цялостен агросистемен 
подход, в селскостопанския сектор и развитието на селските райони; подчертава 
значението на практическата приложимост на резултатите на равнището на 
стопанствата и ролята на консултантските услуги в областта на селското 
стопанство; подчертава, че политиката в областта на научните изследвания следва 
да поддържа съгласуваност с целите на политиките в областта на околната среда, 
климата, биологичното разнообразие, здравето и благосъстоянието и да 
стимулира и подкрепя инициативи, съобразени с потребностите на малките 
земеделски стопанства без икономии от мащаба, така че те да могат да се 
възползват от новите технологии; подчертава необходимостта от засилване на 
връзката между научните изследвания и практиката чрез включване на 
първичните производители и разпространяване на знания и най-добри практики;

19. призовава Комисията да предостави достатъчна финансова подкрепа за 
по-нататъшно внедряване на интелигентни и новаторски решения в 
селскостопанския сектор, като се имат предвид техните доказани ползи за 
околната среда и необходимостта от по-голяма селскостопанска ефективност; 
счита, че прецизното земеделие и използването на цифровизацията следва да 
бъдат допълнително анализирани и популяризирани;

20. като се има предвид, че Съюзът продължава да е уязвим на епидемии от болести 
по животните и растенията, изразява съжаление относно намаляването с 60% на 
бюджетните кредити за Фонда за спешни мерки, свързани със здравето на 
животните и растенията;

21. отбелязва с голяма загриженост сериозното въздействие на разпространението на 
африканската чума по свинете в няколко държави членки и големия брой 
регистрирани огнища от началото на 2019 г.; изразява загриженост относно 
засегнатите големи свиневъдни стопанства, в които са били умъртвени десетки 
хиляди животни; поради това изразява съжаление, че не са отпуснати средства за 
предотвратяване и борба с африканската чума по свинете, като подчертава, че за 
тази цел в бюджета на Съюза за 2019 г. са били предвидени 28 милиона евро; 
подчертава, че в бюджета на Съюза за 2020 г. следва да бъде включена 
най-малкото подобна сума; отбелязва, че трети държави са инвестирали в научни 
изследвания за разработване на ваксина срещу африканската чума по свинете 
(ASF); счита, че Съюзът следва да инвестира в научни изследвания и 
разработване на ваксина, което ще спомогне за спиране на разпространението и 
появата на африканска чума по свинете във възможно най-кратък срок;

22. насърчава държавите членки да увеличат подкрепата за установяването на млади 
земеделски стопани в съответствие с целта за по-добро подпомагане на 
приемствеността между поколенията земеделски стопани в Съюза;
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23. подчертава значението на ангажиментите за развитието на селските райони и 
разходите за агроекологични мерки и по-общо за селската икономика, особено 
значението на инициативите за таргетиране и подпомагане на младите земеделски 
стопани;

24. приветства финансирането на нови пилотни проекти, които са от съществено 
значение за размисъла относно бъдещето на общата селскостопанска политика, а 
именно проекти за разработване на инструментариум за земеделските стопани с 
цел интегрирано управление на вредителите , за насърчаване на „интелигентните 
села“ и за създаване на оперативна програма в сектора на животновъдството;

25. призовава за запазване на бюджетните кредити за програмите POSEI на 
максималните равнища, предвидени в законодателството на Съюза, като набляга 
на 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.
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