
PA\1205212BG.docx PE650.723v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

2020/2058(INI)

14.5.2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно Плана за инвестиции за устойчива Европа – начини за 
финансиране на Зеления пакт
(2020/2058(INI))

Докладчик по становище: Салваторе Де Мео



PE650.723v01-00 2/3 PA\1205212BG.docx

BG

PA_NonLeg



PA\1205212BG.docx 3/3 PE650.723v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва комисията по 
бюджети и комисията по икономически и парични въпроси, като водещи комисии, да 
включат в предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения:

1. очаква в бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) вноската за областта 
на селското стопанство и развитието на селските райони да остане на настоящите 
равнища; настоява всички допълнителни мерки във връзка със зеления преход да 
бъдат финансирани с нови средства и с допълнителни собствени ресурси на ЕС;

2. отбелязва съобщението на Комисията относно Плана за инвестиции за устойчива 
Европа (COM(2020)0021), но подчертава, че предложените в него елементи, 
включително Фонда за справедлив преход, зависят изцяло от наличието на 
амбициозно споразумение за МФР; изразява дълбока загриженост, че 
предварителното предоставяне на средства от бюджета на ЕС за покриване на 
новите нужди от разходи вследствие на пандемията от COVID-19 може да лиши 
земеделските стопани в ЕС от финансиране през последните години от МФР, 
което би било особено вредно, ако от тях се очаква да спазват новите задължения 
съгласно Зеления пакт;

3. припомня, че значителен процент от пакета за общата селскостопанска политика 
(ОСП), който представлява най-големият дял от бюджета на ЕС, ще бъде заделен 
за подкрепа на цели, свързани с климата; припомня, че реформата на ОСП все 
още продължава и че все още не е взето решение относно точния размер на 
вноската за целите и изискванията, свързани с околната среда и климата;

4. посочва, че неотдавнашната епидемия от COVID-19 разкри стратегическата роля, 
която селското стопанство играе за осигуряването на безопасни и 
висококачествени храни на достъпни цени; настоява, че усилията, полагани от 
земеделските стопани в ЕС за по-устойчиво производство на храни, не трябва да 
бъдат подкопавани от вноса на продукти от трети държави, които не отговарят на 
стандартите на ЕС за безопасност на храните, опазване на околната среда и 
хуманно отношение към животните, както и на социалните му стандарти.


