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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 сумата от 59 994,9 милиона евро бюджетни кредити за поети 
задължения и 58 014,3 милиона евро за плащания, която 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 (-0,1%) за плащания 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. изразява съжаление за 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; изразява съжаление за липсата на 
бюджетни кредити за сектора на птичето месо, тъй като той страда от нелоялна 
конкуренция с Украйна;

4. приветства предложението на Комисията за отпускане на 50 милиона евро за 
„Други мерки за говеждо и телешко месо“ с цел подпомагане на сектора в случай 
на пазарни затруднения, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от 
Съюза; изразява загриженост, че секторът ще бъде изправен пред допълнително 
напрежение, произтичащо от търговското споразумение на Съюза с Меркосур; 

5. 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 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);

6. приветства увеличената подкрепа за научни изследвания и иновации, 
предназначени за осигуряването на безопасни храни с високо качество; 
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 



PE639.624v01-00 4/4 PA\1185318BG.docx

BG

иновациите и интелигентните решения в селскостопанския сектор и развитието на 
селските райони.


