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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. припомня, че на общата селскостопанска политика (ОСП) се падат 98% от 
разходите за функция „Природни ресурси“; отбелязва, че процентът грешки е под 
прага на същественост за функция „Природни ресурси“, като се вземе предвид 
изчисленият от Палатата процент грешки (1,9%); отбелязва, че преките плащания, 
представляващи 70% от разходите за „природни ресурси“, са били значително под 
прага на същественост;

2. отбелязва, че нивото на грешки е съществено за областите на разходи, които 
Палатата е определила като области с по-висок риск, включително развитието на 
селските райони, пазарните мерки, околната среда и действията по климата; 
посочва обаче, че процентът грешки от 2,7% за развитието на селските райони 
представлява значително подобрение в сравнение с положението през 
предходните години; отбелязва, че високорисковите разходи се отнасят главно до 
плащания, свързани с възстановяване на извършени разходи, например в областта 
на сближаването и развитието на селските райони, където разходите на Съюза се 
управляват от държавите членки; разбира, че високорисковите разходи често са 
предмет на сложни правила и критерии за допустимост;

3. изразява задоволство, че равнището на разходите за директни плащания в 
сравнение с нетните тавани, определени в Регламент (ЕС) № 1307/2013, е 
достигнало 99% след 2017 г.; отбелязва, че за Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) изпълнението е достигнало задоволителна 
степен от средно 50% от общия пакет до края на 2019 г.;

4. счита, че опростяването за крайните бенефициери, по-специално за младите и 
новите земеделски стопани, следва да бъде приоритет за държавите членки при 
осъществяването на тяхното стратегическо планиране;

5. припомня, че и Комисията, и държавите членки носят отговорност за справяне с 
измамите при разходването на средства за ОСП; насърчава ги да увеличат 
усилията си за предотвратяване и разкриване на измами в сътрудничество със 
Службата за борба с измамите (OLAF);


