
AD\915606BG.doc PE491.201v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджети

2011/0281(COD)

17.10.2012

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“)
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))

Докладчик по становище: Giovanni La Via



PE491.201v02-00 2/8 AD\915606BG.doc

BG

PA_Legam



AD\915606BG.doc 3/8 PE491.201v02-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Общата организация на пазарите в рамките на ОСП остава изключително важна част и 
представлява значителен приоритет при настоящата реформа. Реформата се опитва да 
очертае пътя напред за индивидуалната организация на пазарите при ОСП, като пазари 
на захар, вино, маслиново масло и др. Предложенията се стремят да обхванат всички 
сектори на ОСП и да защитят финансовите интереси на Съюза.

Тъй като общата селскостопанска политика стана по-сложна с течение на годините, по-
доброто регулиране и значително намаляване на бюрокрацията за земеделските 
стопани трябва да съставлява важен елемент на бъдещата ОСП. Всяка неоправдана и 
прекомерна административната тежест и разходи за националните органи следва да се 
избягват, особено с оглед на провежданата от държавите членки фискална 
консолидация и недостига на ресурси. Изисква се целево разходване на средствата с 
оглед гарантиране на разумно управление на средствата на Съюза и по отношение на 
предоставянето на обществени блага от първостепенно значение чрез 
многофункционалната ОСП.

Целта на предложението на Комисията е да изготви специфична за сектора политика, 
като разглежда всички отделни сектори. Освен това предложенията се отнасят и до 
пазарната намеса и въпросите на частното складиране, както и до използването на 
възстановяването при износ. Разглеждат се и въпросите за организациите и групите на 
производители, най-вече в сектора на производство на плодове и зеленчуци, заедно с 
насърчителните схеми и практиките за етикетиране. Предоставени са варианти на 
политики за отделните сектори с цел да се отговори на бъдещите предизвикателства 
пред секторите на земеделието и да се постигнат целите на ОСП. Реформата трябва 
също да вземе предвид новите пазарни и производствени стандарти и стандартите за 
„пакета за качество“ (например квотите за мляко), за да осигури ефективна рамка и 
система, способна да избегне значителните колебания в цените.

От изключителна важност е да се гарантира спазване на изискванията от обществен 
интерес, свързани с отпускането на плащанията.

Този доклад е изготвен въз основа на общите финансови суми, предвидени от 
Европейската комисия за ОСП в следващата многогодишна финансова рамка. Основни 
промени в това предложение ще предполагат преразглеждане на съдържанието на този 
доклад.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) екологични мерки и методи на 
производство, които опазват околната 
среда, включително биологично 
земеделие;

д) екологични мерки и методи на 
производство, които опазват околната 
среда, включително биологично 
земеделие и интегрирано 
производство;

Обосновка

Като производствен метод, който интегрира в максимална степен природни ресурси 
и механизми, „интегрираното производство“ е практика, гарантираща устойчиво 
земеделие в дългосрочен план. По тази причина и тъй като представлява метод, 
който може да се прилага на практика за всички насаждения, то следва да се счита 
за екологична практика, която е приета от Съюза по отношение на 
селскостопанските продукти.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовата помощ от Съюза е равна 
на размера на реално платените вноски, 
посочени в член 30, параграф 1, 
буква а), и е ограничена до 50 % от 
реално извършените разходи.

1. Финансовата помощ от Съюза е равна 
на размера на реално платените вноски, 
посочени в член 30, параграф 1, 
буква а), и е ограничена до 60 % от 
реално извършените разходи.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Същевременно този процент може да 
бъде увеличен до 4,6 % от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, при 
условие че количеството, което 
превишава тези 4,1 % от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, се 
използва единствено за мерки за 
предотвратяване и управление на кризи.

Същевременно този процент може да 
бъде увеличен до 5 % от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, при 
условие че количеството, което 
превишава тези 4,1 % от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, се 
използва единствено за мерки за 
предотвратяване и управление на кризи.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези стандарти се прилагат със 
същата интензивност и строгост по 
отношение на продукти от трети 
държави.

Обосновка

Посредством прилагането на принципа на реципрочност следва да се гарантира, че 
всички продукти, които са предназначени за един и същ пазар, отговарят на едни и 
същи изисквания.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 133 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В степента, необходима, за да се даде 
възможност за износ на базата на 
котировки или цени за тези продукти на 
световния пазар и в рамките на 
ограниченията, произтичащи от 

1. Възстановяването при износ, 
посочено в настоящата глава, се 
използва само във връзка с член 154. В 
степента, необходима, за да се даде 
възможност за износ на базата на 
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споразумения, сключени в съответствие 
с член 218 от Договора, разликата 
между тези котировки или цени и 
цените в Съюза може да бъде покрита 
от възстановявания при износ за:

котировки или цени за тези продукти на 
световния пазар и в рамките на 
ограниченията, произтичащи от 
споразумения, сключени в съответствие 
с член 218 от Договора, разликата 
между тези котировки или цени и 
цените в Съюза може да бъде покрита 
от възстановявания при износ за:

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие други 
фактори с отражение върху пазара,
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160, с които да приема 
необходимите мерки за съответния 
сектор при спазване на задълженията, 
произтичащи от споразуменията, 
сключени в съответствие с член 218 от 
Договора.

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция спрямо 
смущения на пазара, предизвикани от 
значителни повишения или спадове в 
цените на вътрешните или външните 
пазари, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в случаите на опасност от
смущения на пазара, посочени в първа 
алинея, сериозни съображения за 
неотложност налагат това, процедурата, 
предвидена в член 161, се прилага за 
делегираните актове, приети съгласно 

Когато в случаите на смущения на 
пазара, посочени в първа алинея, 
сериозни съображения за неотложност 
налагат това, процедурата, предвидена в 
член 161, се прилага за делегираните 
актове, приети съгласно настоящия 
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настоящия параграф. параграф.
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