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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 да 
бъде запазено най-малко на настоящите равнища;

2. 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 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) 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 (+ 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;

3. 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; отбелязва, че е 
необходимо подходящо финансиране за удовлетворяване на повишените 
изисквания за устойчивост; обръща внимание на факта, че кризата с COVID-19 
подчерта значението на производството и предлагането на храни в Съюза; 
припомня, че продоволствената сигурност и устойчивостта на хранителната 
верига изискват инвестиции и подкрепа за земеделските стопани и малките и 
средните предприятия (МСП) в селските райони;

4. призовава Комисията при преразглеждането на проектобюджета чрез писмото за 
внасяне на корекции да се ангажира да коригира цифрите с цел преодоляване на 
пазарната криза в някои основни сектори, които са неблагоприятно засегнати от 
кризата с COVID-19;

5. припомня значението на програмата „Хоризонт Европа“ за подпомагане на 
научните изследвания, развитието и иновациите в хранително-вкусовия сектор и 
биоикономиката, която е от съществено значение за извършване на преход към 
икономика с нулеви въглеродни емисии чрез замяна на продуктите, чието 
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производство се основава на полезни изкопаеми.


