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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства констатациите на Сметната палата относно финансовата 2018 година; 
приема за сведение нейните забележки по отношение на редовността на 
операциите по функция „Природни ресурси“; подчертава, че операциите по ЕФГЗ 
не са засегнати от съществени грешки и че повечето от другите грешки са в 
резултат от сложните правила за допустимост; отбелязва освен това, че рискът, 
свързан с грешките, се покрива по подходящ начин от корективния капацитет на 
Комисията;

2. отбелязва, че повечето одитирани дейности в областта на развитието на селските 
райони са довели до очакваните резултати; призовава Комисията и държавите 
членки да подобрят своята рамка на изпълнението, когато това е необходимо, и да 
въведат допълнителни мерки за опростяване, като например опростени варианти 
за разходите; изразява съжаление, че Сметната палата е установила слабости при 
използването на показателите за резултатите;

3. изразява задоволство относно степента на изпълнение на бюджета като цяло;

4. призовава Комисията да наблюдава отблизо търговските споразумения с трети 
държави по отношение на изискванията за качество, здравословност и хуманно 
отношение към животните;

5. изразява загриженост във връзка с предполагаемите случаи на конфликти на 
интереси на високо равнище и заграбването на земя от олигарси, евентуално 
улеснявано от страна на правителствата и публичните органи; призовава 
Комисията да положи повече усилия за предотвратяването и разкриването на 
измами; настоятелно призовава Комисията да проявява още по-голяма бдителност 
по отношение на принципите на правовата държава;

6. подчертава, че има опасност повишената гъвкавост на държавите членки при 
разпределянето на субсидиите по линия на ОСП да утежни допълнително 
злоупотребите и поради това настоятелно призовава Комисията да избегне 
повторната национализация на ОСП;

7. подчертава, че подкрепата за младите земеделски стопани от ОСП е от 
съществено значение; насърчава Комисията да премине към по-екологична ОСП в 
съответствие с Парижкото споразумение.


