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SUGGESTIONS

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. изразява съжаление във връзка с факта, че предвид тавана, наложен от 
многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. (МФР) по отношение 
на функция 2, някои основни категории разходи в рамките на общата 
селскостопанска политика (ОСП) има вероятност на практика да бъдат съкратени 
през 2016 г., включително директните плащания и пазарните мерки;

2. отбелязва във връзка с това предложената сума в размер на 63,1 милиарда евро в 
бюджетни кредити за поети задължения (-0,1% в сравнение с 2015 г., като 
въздействието вследствие на препрограмирането е неутрализирано) и 55,9 милиарда 
евро в бюджетни кредити за плащания (-0,2%) в проектобюджета (ПБ) за 2016 г. за 
функция 2;

3. отбелязва, че ПБ за 2016 г. оставя марж от 1,2 милиарда евро под тавана за поети
задължения и марж от 1,1 милиарда евро под тавана за Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ); настоява маржът в рамките на функция 2 да 
бъде запазен с оглед на евентуални бъдещи кризи в селскостопанския сектор;
очаква писмото за внасяне на корекции на Комисията, което вероятно ще бъде 
оповестено през октомври 2015 г. и което следва да се основава на актуализирана 
информация относно финансирането на ЕФГЗ;

4. подчертава, че с ПБ за 2016 г. ще започне първата година на пълно прилагане на 
директните плащания, въведени с Регламент (ЕС) № 1307/2013; отбелязва в този 
контекст намалението на бюджета на ЕФГЗ с 1,4% в бюджетни кредити за поети 
задължения и плащания вследствие на трансфери между двата стълба на ОСП;

5. отбелязва, че съгласно ПБ за 2016 г. финансирането за развитие на селските райони 
по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) ще бъде увеличено с 2,8% по отношение на бюджетните кредити за поети 
задължения и с 6,3% по отношение на бюджетните кредити за плащания;
подчертава при все това, че увеличението е логична последица от късното 
планиране на новите програми за периода 2014 – 2020 г. и приключването на 
програмите от периода 2007 – 2013 г.;

6. приветства инициативите за овладяване на равнището на неизпълнените поети 
задължения и ги счита за предпоставка за успешното начало на програмния период 
2014 – 2020 г.; по тази причина призовава настоятелно Съвета и държавите членки 
да предприемат всички необходими стъпки за покриване на неизпълнените искания 
за плащане;

7. изразява съжаление във връзка със съкращенията на бюджета за интервенции на 
селскостопанските пазари спрямо 2015 г.; изразява несъгласие с Комисията, че 
извънредните мерки, свързани с руското ембарго върху вноса от ЕС на някои 
селскостопански продукти, бяха ограничени само до 2015 г., като се има предвид 
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изразеното намерение на Русия да продължи действието на забраната върху вноса 
до началото на 2016 г.; изразява загриженост, че вследствие на това ще бъдат 
необходими още пазарни интервенции през 2016 г., за да се осигури подкрепа за 
земеделските стопани в ЕС, които са засегнати от ембаргото;

8. настоява, че е необходимо да се осигурят финансови средства за компенсиране на 
икономическите загуби, понесени от земеделските стопани вследствие на пазарните 
кризи и на санитарните или фитосанитарните кризи като разпространението на 
Xylella fastidiosa, и изтъква отново необходимостта за целта да се използват 
наличните маржове по функция 2;

9. изразява съжаление по повод предложените съкращения в размер на 2 милиона евро 
за програмата за мляко в училищата от 77 милиона евро бюджетни кредити за 
2015 г. на 75 милиона евро в ПБ за 2016 г.; припомня искането на Парламента за 
увеличение от 20 милиона евро на година за тази схема; приветства лекото 
увеличение на бюджетните кредити за схемата за плодове в училищата на 
150 милиона евро; подчертава, че двете програми доказаха, че са полезни и 
ефикасни в рамките на държавите членки, и изтъква значението им с оглед на 
настоящата криза и на равнищата на недохранване сред децата в рамките на Съюза;

10. настоява всички приходи в бюджета на ЕС, произтичащи от таксата за 
свръхпроизводство или от други целеви приходи от селското стопанство през 2014 –
2015 г., да останат в рамките на функция 2;

11. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че средствата, отпуснати 
за резерва за кризи в селскостопанския сектор в бюджета за 2016 г., които 
впоследствие не бъдат усвоени, остават изцяло в рамките на функция 2 за 
следващата бюджетна година за директни плащания към земеделските стопани, 
както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1306/2013;

12. призовава Комисията и държавите членки да осъществяват своевременен 
мониторинг на значителните колебания на цените на селскостопанските продукти, 
които оказват неблагоприятно въздействие върху доходите на земеделските 
стопани, и да реагират бързо и ефективно, когато е необходимо;

13. приветства равнището на средствата, отпуснати за подпомагане на пчеларството, 
тъй като Парламентът последователно сочи пчеларството като приоритет за 
бъдещето на селското стопанство и за опазването на биологичното разнообразие;

14. подчертава целите за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на 
европейското селско стопанство и изисква да се осигурят ресурси за постигането на 
тези цели.


