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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, че общият резерв от 2 638 милиона евро в предварителния 
проектобюджет, т.е. сумата от 2 027 милиона евро, в преобладаващата си част е 
натрупан от маржа на свързаните с пазара разходи и директните плащания по 
функция 2 (първи стълб на ОСП); 

2. изразява загриженост във връзка с разликата в равнищата на поетите задължения и 
плащанията за развитие на селските райони, която беше 25% за 2007 г., 30% за 2008 
г. и предложени 30% за 2009 г.; следователно изисква от Комисията прогноза за 
отмяната на бюджетни задължения за 2009 г. и за целия финансов период 2007-2013 
г. и прогноза за проблемите с погасяването на натрупаните завишени задължения, 
които все още не са уредени (понастоящем равнището на RAL за развитие на 
селските райони е почти 9 милиарда евро) към края на финансовия период 2007-
2013 г., тъй като максималните равнища на плащания съгласно приложение I към 
посоченото по-горе междуинституционално споразумение се понижават от 1,06% от 
БНД през 2007 г. на 0,94% от БНД през 2013 г.;

3. призовава във връзка с това Комисията за енергично управление и по-кратки и 
ефективни срокове за изменение и актуализиране на програмите за развитие на 
селските райони вследствие на евентуалните изменения на регламента, предвидени 
в рамките на „Проверката на състоянието на Общата селскостопанска политика“; 

4. припомня, че основната цел на ОСП е да гарантира стабилизиране на пазара, 
сигурност на снабдяването и разумни цени за потребителите и следователно 
призовава Съвета и Комисията да предвидят в бюджета за 2009 г. средствата, 
необходими за посрещане на новите потребности, произтичащи от настоящата 
криза с храните, по-специално за подобряване на достъпа до храни за най-
нуждаещите се, които страдат най-много от тази криза;

5. посочва, че предстоящата по-нататъшна модулация, предвидена в рамките на 
„Проверката на състоянието на ОСП“, при която се прехвърлят финансови средства 
от ЕФГЗ в ЕЗФРСР, би увеличила сумата, необходима за национално 
съфинансиране; призовава Комисията да наблюдава внимателно възможното 
програмиране на тези парични средства в държавите-членки и подчертава, че 
увеличеното финансиране от ЕС обезсмисля съфинансирането от държавите-
членки, и предупреждава, че то не следва да води до намаляване на 
съфинансирането на съществуващите оперативни програми;

6. настоятелно призовава Съвета и Комисията да увеличат бюджетните средства за 
млади земеделски производители, тъй като тази група е изправена пред значителни 
нови предизвикателства (например борба с изменението на климата и поддържането 
на производството на храни в Европа) и от години намалява, например чрез 
засилване на средствата за образование, мрежи за обучение и програми за обмен на 



PE412.009v01 4/4 PA\738884BG.doc

BG

млади земеделски производители или чрез укрепване на инструментите на политика 
за млади земеделски производители в рамките на програмата за развитие на 
селските райони;
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