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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. посочва, че селскостопанските разходи в бюджета на ЕС са доста негъвкави 
предвид тяхната предсказуемост и факта, че при директните плащания е 
задължително да има пълно съответствие между поетите задължения и плащанията, 
както и че тези плащания трябва да са най-малко 70% от бюджета на ОСП, така че 
всякакви евентуални отклонения да са свързани основно с пазарните разходи;

2. отхвърля измененията на Съвета по проектобюджета за 2012 г.; счита, че 
прогнозите на Комисията за бюджетните нужди са по-реалистични от 
предложенията на Съвета, особено по отношение на счетоводното уравняване за 
предходни години; следователно настоява за възстановяване на сумите в 
проектобюджета за 2012 г., по-специално с оглед на настоящата голяма 
икономическа несигурност и нестабилност на пазара, която изисква внимателен 
подход към всички важни промени;

3. изразява загриженост относно оптимистичните предположения на Комисията, че 
развитието на селскостопанските пазари ще остане сравнително стабилно и доста 
благоприятно, както и относно постоянното намаляване на нуждите от разходи, 
свързани с пазара; посочва, че въздействието на подобрените пазарни условия често 
варира според отраслите; настоятелно призовава Комисията да наблюдава 
внимателно развитието на селскостопанските пазари и да има готовност да реагира 
бързо и ефективно, с необходимите механизми за противодействие на евентуално 
неблагоприятно развитие като настоящата ситуация в сектора на зехтина и 
свинското месо; подчертава необходимостта от адаптиране на логиката на 
интервенция и актуализиране на праговите цени с оглед на пазарните тенденции;

4. подчертава, че е важно да се отпуска достатъчно финансиране за специфичните 
програми, като например схемите за предлагане на плодове и мляко в училищата; 
припомня, че тези специфични програми не само подпомагат земеделските 
производители, но също така подкрепят уязвими групи от обществото и насърчават 
по-здравословен режим на хранене; следователно призовава за възстановяване на 
сумите, вписани в проектобюджета за 2012 г. за двете програми;

5. посочва, че програмите за нуждаещите се лица трябва да се изпълняват с оглед на 
съдебните производства пред Общия съд, както Комисията с основание отбелязва в 
своите прогнози; отбелязва, че в решението си по дело T-576/08 от 13 април 2011 г. 
Общият съд заяви, че финансирането за тази програма следва да покрива само 
разходи за снабдяване с храни от интервенционните запаси, но не и разходи, 
свързани със закупуването на хранителни доставки на пазара; следователно 
подчертава неотложната необходимост от нова правна основа, за да се запази 
същото равнище на финансова подкрепа за програмите за хранителни помощи;

6. призовава за внедряване на предложените пилотни проекти, и по-специално 
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пилотния проект, насочен към разработване на селскостопански програми и 
подкрепа на инструменти, които възнаграждават производители, доставящи особено 
екологосъобразни публични блага, както и пилотния проект за предоставяне на 
информация на потребителите, в училищата, на местата за продажба и на други 
места за контакти във връзка със стандартите по отношение на качеството, 
безопасността на храните, околната среда и хуманното отношение към животните, 
на които европейските земеделски производители трябва да отговарят; призовава за 
разширяване на пилотния проект до програма за обмен на млади земеделски 
производители; призовава Комисията да изпълни всички предложени пилотни 
проекти;


