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Уважаеми г-н Ван Овертвелд,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (комисията AGRI) беше възложено да представи становище на Вашата 
комисия. На своето заседание от 22 януари 2020 г. тя реши да представи това 
становище под формата на писмо.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони разгледа въпроса на 26 март с 
писмена процедура. Тя реши да прикани водещата комисия по бюджети да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

С уважение,

(подпис) Норберт Линс
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. като има предвид, че 2021 г. следва да бъде първата година на прилагане на 
следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и като има предвид, че 
Комисията ще предложи нова бюджетна структура; 

Б. като има предвид, че Комисията предложи преразглеждане на общата 
селскостопанска политика (ОСП), което включва 3 отделни законодателни 
предложения, и като има предвид, че влизането в сила на новата реформирана 
ОСП почти със сигурност няма да стане през 2021 г.;

В. като има предвид, че Комисията предложи регламент за определяне на някои 
преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) по отношение на техните ресурси и 
прилагане през 2021 г.;

Г. като има предвид, че най-големият дял от разходите на бюджета ще продължат да 
бъдат в областта на земеделието и развитието на селските райони, тъй като за 
разлика от в повечето други сектори, в нея разходите на равнището на Съюза до 
голяма степен заместват националните разходи; като има предвид, че е от 
съществено значение да се гарантира, че всяко ново изискване към сектора на 
земеделието, произтичащо от Европейския зелен пакт, е подкрепено в достатъчна 
степен от допълнителни бюджетни средства;

1. призовава Комисията да предложи бюджетна структура, която отговаря на 
общите принципи за единство, универсалност, ежегодност и специфичност, и по-
специално на принципите на прозрачност и добро финансово управление, за да 
може Парламентът да упражнява в пълна степен своите правомощия за контрол; 
поради това настоятелно призовава Комисията да предложи бюджетна структура 
за земеделието и развитието на селските райони, която е достатъчно подробна, 
подобно на структурата в настоящата МФР;

2. отбелязва, че ОСП, заедно с други политики на Съюза, ще играе важна роля в 
изпълнението на амбициите на „Зеления пакт“;

3. отново изразява позицията на Парламента, че бюджетът на ОСП следва да бъде 
запазен най-малкото на сегашното равнище, особено с оглед на новите 
изисквания към тази политика, произтичащи от целите на Съюза в областта на 
климата и биологичното разнообразие в съответствие с Парижкото споразумение, 
а също и по отношение на продоволствената сигурност, икономическия растеж, 
териториалното и социалното равновесие, здравните и икономическите кризи, 
пазарите, изложени на риск от неустойчивост или закриване, както и във връзка с 
други фактори, оказващи влияние върху продоволствената сигурност;

4. призовава Комисията да вземе предвид в предложението си и в последващия акт 
за изменение на проектобюджета за 2021 г. резултата от политическото 
споразумение, което трябва да бъде постигнато относно преходните мерки за 
2021 г. (COM(2019)0581, 2019/0254 (COD)); освен това призовава държавите 
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членки своевременно да предоставят достатъчно ресурси за непрекъснато 
подобряване на качеството на данните и показателите, докладвани на Съюза, с 
цел пълно спазване на политиката за бюджет, ориентиран към постигането на 
резултати; настоява за високо качество на данните и показателите с цел правилно 
оценяване на ОСП;

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

6. продължава да настоява, че всички приходи в бюджета на ЕС, произтичащи от 
целеви приходи или възстановявания на средства във връзка с нередности в 
областта на земеделието през предходните години, следва да остават в същата 
област;

7. припомня необходимостта от предоставяне на значителен дял от средствата от 
програмата „Хоризонт Европа“ на хранително-вкусовия сектор, особено в по-
широкия контекст на стратегията „От фермата до трапезата“; е убеден в 
значението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите в този 
сектор, както и на това 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 
висококачествени храни и иновативни форми на земеделие в Съюза;

8. изисква продължаването на подкрепата за текущи и нови пилотни проекти и 
подготвителни действия.


