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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 27 март 2020 г. комисията реши да представи това становище под формата 
на писмо с писмена процедура.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони разгледа този въпрос чрез 
писмена процедура на 27 март 2020 г. 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

- като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 31 октомври 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) през 
2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както 
и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по 
отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г.1,

А. като има предвид, че на 31 октомври 2019 г. Комисията вече 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) през 2021 г. и за 
изменение на други съответни регламенти;

Б. като има предвид, че предложените за ЕЗФРСР и ЕФГЗ преходни мерки се 
определят с оглед гарантирането на плащания на бенефициерите след периода, 
обхванат от настоящата МФР, и като се има предвид, че тя съдържа конкретни 
разпоредби, за които трябва да бъдат взети решения от съзаконодателите;

В. като има предвид, че това предложение би могло да послужи като основа за 
подобни преходни разпоредби за други програми, не само в смисъл на технически 
решения, но и като пример за положителния ефект на такива предложения върху 
стабилността на съответните сектори;

Г. като има предвид, че в предложението за преходни мерки за ОСП Комисията 
следва принципа на разширяване на настоящите правила и даване на възможност за 
използване на нови средства, без да се въвеждат нови правила, което би могло да се 
окаже от решаващо значение за навременното приемане на преходните мерки;

Д. като има предвид, че по време на преходния период се очаква селскостопанският и 
хранително-вкусов сектор да изпълни всички съществуващи изисквания, поради 
което настоящото равнище на финансиране на ОСП следва да се запази като 
минимум.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1. В плана за действие при извънредни ситуации на МФР се взема предвид 
прецедентът, определен за финансирането на ОСП след 2020 г., когато Комисията 

1 COM(2019)581.
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вече предложи преходни мерки за ЕЗФРСР и ЕФГЗ, по-специално чрез 
разширяване на настоящите правила и без да се въвеждат елементи от преговорите 
за нови секторни програми, освен ако не е абсолютно необходимо.


