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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. изразява съжаление за това, че в предложения преразгледан таван за новата 
функция 3 от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. 
основните категории разходи за общата селскостопанска политика (ОСП) 
вероятно ще бъдат съкратени през 2021 г., а именно директните плащания, 
пазарните мерки и развитието на селските райони; припомня предишните 
резолюции на Парламента, в които се изисква финансирането по линия на ОСП за 
периода 2021 – 2027 г. да бъде запазено, в реално изражение, поне на настоящото 
ниво; посочва, че редица селскостопански сектори са силно засегнати от 
пандемията от COVID-19 и че евентуалните съкращения ще доведат до 
задълбочаване на причинената от пандемията криза, която ще обхване и други 
сектори;

2. изразява съжаление във връзка с предложените намаления на бюджета на ОСП, 
съдържащи се в предложението на Съвета за МФР, особено с оглед на новите 
изисквания към тази политика да допринася за целите на Съюза в областта на 
климата и биологичното разнообразие, в съответствие с целите на Парижкото 
споразумение, а също така и в областта на продоволствената сигурност, 
икономическия растеж, териториалното и социалното равновесие, здравните и 
икономическите кризи, като например кризата, причинена от избухването на 
COVID-19, както и във връзка с други фактори, оказващи влияние върху 
продоволствената сигурност; припомня, че бюджетът на ОСП непрекъснато се 
орязва и че средства от бюджета на ОСП бяха прехвърлени към други бюджетни 
редове;

3. изразява съгласие с общия проектобюджет за 2021 г. във връзка с факта, че новата 
реформа на ОСП ще се приложи едва след 2021 г., но това не трябва да води до 
неприлагане на Европейския зелен пакт; изразява надежда, че въпреки факта, че 
през 2021 г. ОСП ще продължава да се изпълнява съгласно правилата за периода 
2014 – 2020 г., прилаганите на място решения и мерки ще доведат до по-
положителни промени и ще подготвят почвата за един истински устойчив преход, 
който да бъде от полза за земеделските стопани, за продоволствената сигурност и 
за бъдещето на селското стопанство в Съюза;

4. отбелязва сумата от 55 182 милиона евро под формата на бюджетни кредити за 
поети задължения и сумата от 54 879,9 милиона евро под формата на бюджетни 
кредити за плащания за селското стопанство; изразява загриженост относно 
сериозното намаляване със 7,4% на бюджетните кредити за Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) (3 231 милиона евро за поети задължения и 3 
215 милиона евро за плащания по-малко от предвиденото) спрямо бюджета за 
финансовата 2020 година; отбелязва, че бюджетните кредити за Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) са увеличени на 15 
002,9 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения (+ 
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2,1%) и 14 715 милиона евро (+ 12,2%) под формата на бюджетни кредити за 
плащания спрямо бюджета за финансовата 2020 година; отбелязва нетното 
прехвърляне на 753,9 милиона евро от ЕФГЗ към ЕЗФРСР;

5. настоятелно призовава Съвета да осигури възможност за Съюза да изпълни 
своите ангажименти за гарантиране на достатъчно финансиране за безопасно и 
качествено снабдяване с храни, за действия в областта на климата и опазване на 
околната среда, за механизма за справедлив преход и Фонда за справедлив 
преход, от който селскостопанският сектор трябва да се възползва в значителна 
степен, за да постигне целите на Европейския зелен пакт; подчертава, че 
завишаването на изискванията за устойчивост на земеделието, за да се допринесе 
за постигане на целите за климата и околната среда през 2030 г., ще изисква 
значителни инвестиции от страна на земеделските производители, с цел да се 
избегне спад в производството и приходите в резултат на по-високите разходи, 
както и че това не може да се постигне без подходящо финансиране на ОСП; 

6. обръща внимание на факта, че кризата с COVID-19 оказа сериозно въздействие 
върху множество стопанства в Съюза и подчерта значението на производството и 
предлагането на храни в Съюза; подчертава необходимостта от увеличаване на 
достъпа до финансиране за придобиване на авангардни технологии в областта на 
селското стопанство; припомня, че продоволствената сигурност и устойчивостта 
на хранителната верига са приоритет и изискват инвестиции и подкрепа за 
земеделските стопани и малките и средните предприятия (МСП) в селските 
райони; следователно подчертава необходимостта от силен ЕЗФРСР и от бързо 
използване на средствата по линия на инструмента NextGenerationEU през 2021 г., 
предвид неотложната необходимост от засилено предоставяне на бюджетни 
кредити за поети задължения на Съюза от този нов инструмент за възстановяване;

7. подчертава, че според становище № 5/2020 на Сметната палата1 връзката между 
изпълнението и финансирането при Фонда за справедлив преход е сравнително 
слаба и че има голяма вероятност да се стигне до допълнителни разходи за 
повторното финансиране на неуспешния преход; подчертава, че един задълбочен 
анализ на потребностите ще спомогне за по-добро разпределяне на финансовите 
средства на Съюза и набелязване на целите, които следва да бъдат постигнати;

8. отбелязва и изразява съжаление за факта, че в проекта на общ бюджет за 2021 г. 
не се посочва приносът на различни инструменти, включително и ОСП, за 
финансирането на биологичното разнообразие; отново посочва, че Съюзът следва 
да проследява своите разходи във връзка с биологичното разнообразие, за да 
изпълни своите задължения за представяне на отчети съгласно Конвенцията за 
биологичното разнообразие;

9. счита, че намаляването на бюджетните кредити за насърчаване на 
селскостопанските продукти (с 4 милиона евро по-малко, т.е. съкращение с 2,1%) 
и недостигът на бюджетни кредити за мерки за интервенция на селскостопанските 

1 Становище № 5/2020 (съгласно член 288, параграф 4 и член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС) относно 
предложения 2020/0006 (COD) на Комисията от 14 януари 2020 г. и от 28 май 2020 г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонд за справедлив преход, което може да бъде 
намерено на адрес: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_EN.pdf
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пазари, като например частно складиране и публична интервенция (10 милиона 
евро), изглежда не са съобразени с все още нестабилното положение на 
селскостопанските пазари и необходимостта от съживяване на производството и 
потреблението на селскостопански продукти в рамките на единния пазар и 
външните пазари;

10. призовава, с цел да се допринесе за възстановяване на селскостопанските сектори 
и селските райони на Съюза, част от бюджетните кредити за плана за 
възстановяване по линия на ЕЗФРСР за 2022, 2023 и 2024 г. да бъдат 
предоставени в рамките на авансовите плащания от 2021 г. нататък;

11. подчертава, че Комисията, при преразглеждането на проектобюджета чрез 
писмото за внасяне на корекции за 2021 г., трябва да коригира своите цифри 
нагоре с цел преодоляване на пазарната криза в някои основни селскостопански 
сектори и селски райони на Съюза, които са неблагоприятно засегнати от кризата 
с COVID-19, и да допринесе за тяхното възстановяване; посочва, че в някои 
държави членки не са въведени редица мерки за подкрепа на борбата с 
последиците от кризата с COVID-19, и че тези мерки трябва да отговарят в по-
голяма степен на специфичните потребности на различните селскостопански 
сектори;

12. подчертава, че е било констатирано присвояване на финансови средства за 
подпомагане на селското стопанство; подчертава в този контекст, че в бъдеще 
селскостопанските помощи на Съюза трябва да бъдат обвързани с изискването за 
преглед на върховенството на закона в държавите членки;

13. подчертава значението на малките стопанства в селските райони, които изискват 
специално внимание и повече финансови ресурси;

14. припомня значението на бюджета на Съюза, чрез развитието на селските райони, 
и програмите „Хоризонт Европа“ и „Европейско партньорство за иновации“ (EIP), 
за подпомагане на научните изследвания и иновациите в областта на храните и 
селското стопанство, както и за  насърчаване на биоикономика, базираща се на 
използването на възобновяеми ресурси и заместваща изкопаемите горива, при 
прехода към по-устойчиво и съобразено с бъдещето използване на земята и 
кръгова икономика с нулеви въглеродни емисии и ефективно използване на 
ресурсите;

15. подчертава необходимостта от заделяне на значителен дял от средствата по 
програма „Хоризонт Европа“ за хранително-вкусовия сектор, особено в по-
широкия контекст на стратегията „От фермата до трапезата“; изразява 
убеждението си, че научните изследвания, развойната дейност и иновациите в 
този сектор са важни, както и че е необходимо да се гарантира, че резултатите от 
научните изследвания и иновациите достигат до земеделските стопанства; 
подкрепя увеличаването на бюджетните кредити за програмата, за да се 
гарантират безопасни и качествени храни и иновативни форми на селско 
стопанство в Съюза, и освен това припомня, че подходящите консултантски 
услуги за земеделските стопани и другите оператори в селските райони играят 
важна роля за постигането на тези цели;
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16. отново изразява своята загриженост относно пазарните и бюджетните последици 
от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без постигането на 
споразумение; изисква отпускането на допълнителни средства за пазарни мерки и 
мерки на политиката, с цел да се гарантира бързо обезпечаване на достатъчно 
средства при допълнителни сътресения на пазара; категорично се противопоставя 
на всякакви неочаквани съкращения на средствата, разпределени за ОСП през 
2021 г., при евентуално непостигане на споразумение между Съюза и 
Обединеното кралство;

17. припомня, че всички нови изисквания за устойчивост за производителите следва 
да бъдат адекватно финансирани и подкрепяни, тъй като Комисията счита, че 
ОСП осигурява подходяща рамка, допринасяща за постигане на съответните цели 
на Европейския зелен пакт; приветства целта за определяне на най-добрите 
условия за въвеждане на минимални задължителни критерии за устойчиви 
обществени поръчки в областта на храните през третото тримесечие на 2021 г. и 
призовава свързаните с устойчивостта аспекти да бъдат взети предвид по-добре;

18. критикува факта, че в предложението на Комисията бюджетът за програмата 
POSEI е намален с 9 милиона евро, което представлява намаление от 3,9%, 
въпреки ангажиментите на Комисията за запазване на същото равнище на 
подкрепа за най-отдалечените региони на Съюза; призовава за запазване поне на 
настоящото равнище на подкрепа, както е предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета2; подчертава голямото 
значение на програмата POSEI за поддържането на селскостопанската дейност и 
за снабдяването с храни и селскостопански продукти в най-отдалечените региони, 
за които трябва да бъдат осигурени подходящи ресурси; припомня специфичните 
социално-икономически проблеми на тези региони в резултат на географското им 
положение, и по-специално тяхната отдалеченост, островния им характер, 
малката площ и трудните релеф и климат, както се признава в член 349 от ДФЕС;

19. предлага да се осигури достатъчно финансиране за използването на нови техники 
за селекция, както и за развитие и научните изследвания в тази област с цел 
подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността на селското стопанство 
и адаптирането му към изменението на климата;

20. счита, че търговското споразумение между Съюза и Меркосур ще доведе до 
допълнителни предизвикателства за много селскостопански сектори, особено за 
производство на месо, и припомня на Комисията необходимостта от поддържане 
на еднакви условия на конкуренция в селскостопанския сектор; изтъква 
необходимостта от справяне с евентуални подобни неблагоприятни последици, 
причинени от други търговски споразумения и тарифни мерки, наложени от трети 
страни, и призовава за осигуряване на необходимите бюджетни средства за 
пазарни мерки за засегнатите сектори;

21. припомня, че подобряването на продоволствената сигурност и на издръжливостта 
и устойчивостта на хранителната верига изисква инвестиции в земеделските 

2 Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за 
определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).
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стопанства, кооперациите и МСП, и посочва, че продължаващата криза с COVID-
19 подчертава стратегическата роля на селското стопанство за избягване на 
продоволствена криза чрез осигуряване на безопасни и качествени храни на 
достъпни цени; приветства факта, че селското стопанство е сред получателите на 
инвестиционна подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) в пакета от мерки за възстановяване; изисква 
бюджетните кредити за пакета от мерки за възстановяване също да бъдат 
изпълнени, считано от 2021 г.; освен това счита, че сигурността на 
селскостопанската и хранителната верига не следва да бъде неблагоприятно 
засегната от обременяващи изисквания; приветства намерението на Комисията 
през четвъртото тримесечие на 2021 г. да изготви план за действие в извънредни 
ситуации в областта на хранително-вкусовия сектор;

22. настоятелно призовава държавите членки да положат усилия за решаване на 
демографския проблем и липсата на приемственост между поколенията, пред 
които е изправен селскостопанският сектор, и настоява за осигуряването на 
достатъчно мерки за подкрепа на младите земеделски производители и за 
равенство между половете в селските райони;

23. подчертава, че без амбициозно преразглеждане на финансирането и 
функционирането на резерва за кризи в селскостопанския сектор Съюзът няма да 
може да реагира ефективно и бързо на евентуални по-нататъшни сътресения на 
пазара; следователно потвърждава предложението на Парламента за 
преразглеждане на финансирането и функционирането на резерва за кризи в 
селскостопанския сектор, като част от преговорите по Регламента относно 
прехода в рамките на ОСП;

24. приветства създаването на кризисен резерв в размер на 450 милиона евро, по цени 
от 2018 г., и освен това настоява, че използването на този резерв не следва да води 
до съответни съкращения на директните плащания през следващите години;

25. посочва, че налагането на санкции във връзка с руската военна намеса в Украйна 
все още е оправдано, въпреки неблагоприятното им въздействие върху 
селскостопанския сектор; призовава за правилно разпределение на бюджета с цел 
смекчаване на тези последици;

26. изисква стандартите за внос на селскостопански продукти от държави извън 
Съюза да бъдат изравнени със стандартите на Съюза, и припомня, че в 
неотдавнашната стратегия „От фермата до трапезата“ Комисията подчерта, че 
вносните храни трябва да продължават да отговарят на съответната нормативна 
уредба и стандарти на Съюза; изисква предвиждането в бюджета на компенсации 
за земеделските стопани в Съюза, в случай на разлики в производствените 
стандарти;

27. изразява съжаление във връзка с факта, че при инициативата на Европейския 
зелен пакт биоикономиката беше оставена настрана, и освен това настоява да се 
следва стратегията на Съюза за биоикономиката и да се осигури достатъчно 
финансиране за действията, които трябва да бъдат предприети;

28. призовава за подходящо финансиране на мерките в областта на горското 
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стопанство чрез бюджета на Съюза, като например устойчивото управление на 
горите, като се вземат предвид всички икономически, социални и екологични 
аспекти на веригата за създаване на стойност в областта на горското стопанство, 
което е важен фактор за засилване на борбата срещу изменението на климата; 
признава необходимостта от устойчиво управление на горите;

29. подчертава значението на улавянето на въглеродния диоксид в селскостопанските 
почви за постигането на целите на Европейския зелен пакт; подчертава 
значението на финансирането за нови пилотни проекти във връзка с инициативи 
за намаляване на въглеродните емисии през 2021 г.;

30. подчертава, че цифровизацията е от ключово значение за модернизирането на 
селското стопанство, за повишаването на неговата конкурентоспособност и за 
подпомагането му при приспособяването към изменението на климата; призовава 
Комисията да предостави достатъчно бюджетни средства за изграждане и 
подобряване на широколентовия достъп в селските райони; освен това припомня, 
че в стратегията „От фермата до трапезата“ Комисията постави целта за 
ускоряване на въвеждането на високоскоростен широколентов интернет в 
селските райони, за да се постигне целта от 100% достъп до 2025 г.;

31. припомня значението на информационните кампании, подобреното етикетиране и 
по-доброто образование, за да се помогне на гражданите да променят своите 
потребителски навици към ползването на по-устойчиви селскостопански 
продукти, произведени в Съюза; предлага схеми за насърчаване на хуманно 
отношение към животните, здравословни храни и начин на хранене;

32. отбелязва, че средствата за развитие на селските райони в пакета за 
възстановяване играят важна роля за финансирането на стълб II на ОСП; при все 
това изразява съжаление относно факта, че подпомагането е временно и 
продължава само до 2023 г.;

33. призовава за по-добро прилагане и подновяване на политиката за хуманно 
отношение към животните с цел постигане на конкретни резултати за 
подобряване на хуманното отношение към животните; изтъква, че много държави 
членки не спазват действащите правила; предлага подходящо разпределение на 
бюджета за мониторинг и налагане на изпълнението на задълженията;

34. настоява, че мерките за подкрепа на селскостопанските сектори във връзка с 
кризата с COVID-19 трябва да продължат да се прилагат и през 2021 г.; също така 
изисква трудовата мобилност да бъде взета предвид с цел справяне с евентуалния 
недостиг на работна ръка в дългосрочен план, както и с недостига на други 
земеделски суровини в селскостопанския сектор на Съюза;

35. изразява загриженост относно възможните резки покачвания на цените и 
недостига на важни хранителни продукти поради кризата с COVID-19; призовава 
Комисията и държавите членки да следят за колебания в цените на 
селскостопанските продукти, които водят до неблагоприятни последици за 
доходите на земеделските производители и за потребителите, и при необходимост 
да реагират ефективно и навреме;
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36. потвърждава жизнено важното значение на схемата на Съюза за предлагане на 
плодове, зеленчуци и мляко в училищата с цел справяне с предизвикателствата, 
свързани със затлъстяването и недохранването в Съюза вследствие на 
нездравословен начин на хранене; отправя искане към Комисията да намали 
бюрокрацията, свързана с тази схема, и подчертава необходимостта от 
насърчаване на здравословни хранителни навици у децата и  консумацията на 
плодове, зеленчуци и чисто мляко;

37. припомня, че Комисията пое ангажимент за осигуряване на 20 милиарда евро 
годишно за изпълнение на евентуалните нови изисквания за устойчивост, 
наложени от стратегията за биологичното разнообразие; настоява, че 
финансирането трябва да се осигури чрез средства извън бюджета на ОСП; 
посочва, че постигането на тези цели не трябва да води до намаляване на 
продоволствената сигурност или поминъка в селските райони на Съюза; отново 
подчертава значението на опазването на биологичното разнообразие и припомня 
също така, че отговорността за това се носи не само от земеделските 
производители и собствениците на гори, а и от цялото общество; подчертава 
значението на доброволните мерки за опазване на биологичното разнообразие.
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