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Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI_PV(2020)0415_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 15 април 2020 г., 15.00 – 17.00 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 15 април 2020 г., сряда, в 15.07 ч., под председателството 
на Норберт Линс (председател).

1. Приемане на дневния редAGRI_OJ(2020)1504_1

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Няма.

3. Одобряване на протоколите на заседанията от

22 – 23 януари 2020 г. PE 646.927v01-00
17 – 18 февруари 2020 г. PE 648.355v01-00

Протоколите бяха одобрени.

Заседанието продължи под председателството на Петер Яр.

4. Размяна на мнения с члена на Комисията Януш Войчеховски, отговарящ за 
земеделието, относно последствията от COVID-19 върху селскостопанския 
сектор

Оратори: Петер Яр, Януш Войчеховски, Херберт Дорфман, Паоло Де Кастро, 
Норберт Линс, Улрике Мюлер, Иван Давид, Збигнев Кужмюк, Люк Минг 
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Фланаган, Ан Сандер, Ерик Андрийо, Асгер Кристенсен, Клара Агилера, Тили 
Метц, Марейд Макгинес, Даниел Буда, Анджело Чока, Берт-Ян Ройсен, Жереми 
Десерл, Кармен Аврам, Хуан Игнасио Соидо Алварес, Крис МакМанъс, Марлене 
Мортлер

Заседанието продължи под председателството на Мартин Хлавачек.

5. 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.

Разглеждане на компромисните изменения

Оратори: Мартин Хлавачек, Елси Катайнен, Алваро Амаро, Иван Давид, Масали 
Агилар, Петрос Кокалис, Франсишку Герейру, Михаел Нияр (ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“)

6. Други въпроси

Препоръки, изготвени от координаторите на комисията по земеделие и развитие 
на селските райони на тяхното заседание от 30 март 2020 г.

1.1. РАЗМЯНА НА МНЕНИЯ С ЧЛЕНА НА КОМИСИЯТА ЗА МЕРКИ, 
СВЪРЗАНИ С COVID, СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО СЕЛСКО 
СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО НА 25 МАРТ 

Членът на Комисията г-н Войчеховски ще отговори на писмото от комисията 
AGRI.

Вече въведените инициативи на Комисията са:
 гарантиране на свободното движение на стоки и работници през зелени 

коридори,
 увеличаване на подкрепата за държавна помощ за селското стопанство,
 отлагане с 1 месец на крайния срок за кандидатстване на земеделските 

производители за преки плащания,

Комисията ще продължи да проучва:
 използването на неизползваните ресурси на Втория стълб,
 възможността за промяна на програмите за развитие на селските 

райони,
 да предвиди ускоряването на преките плащания,
 повече гъвкавост по отношение на контрола върху прилагането на ОСП,
 инструментите за пазарна интервенция, които трябва да бъдат 

анализирани.

Координаторите приветстваха инициативите на Комисията досега, както и 
тези, които предстоят; и призоваха за предприемане на по-нататъшни 
действия възможно най-скоро, като например:

 непосредствена ликвидност в подкрепа на земеделските производители,
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 пазарни мерки за конкретни сектори, 
 гаранция, че пакетът за ОСП остава недокоснат в МФР,
 редовни заседания с члена на Комисията за предприемане на последващи 

действия във връзка с мерките, които се изпълняват.

1.2. РАЗМЯНА НА МНЕНИЯ С Г-ЖА КАТАЙНЕН ОТНОСНО ПРЕХОДНИТЕ 
МЕРКИ 

Докладчикът прави всичко, за да гарантира, че досието ще бъде прието 
съгласно планирания график и има за цел гласуването по доклада да се проведе 
по време на заседанието на 27/28 април.
В момента с всички политически групи се договаря пълен набор от 
компромисни изменения.

Координаторите подкрепят докладчика и биха искали да проведат заседание 
на комисията преди гласуването.

1.3. РАЗМЯНА НА МНЕНИЯ С ДОКЛАДЧИЦИ ОТНОСНО ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСП – СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ 

Докладчиците запознаха координаторите с напредъка, постигнат на 
техническо ниво, главно чрез дистанционни заседания и писмена процедура.

Всички те предвиждат гласуването в пленарно заседание да се проведе след 
лятната ваканция.

Координаторите постигнаха съгласие относно този подход. 

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО 
НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

2.1. Комисия ENVI – Предложение за регламент на ЕП и на Съвета за установяване 
на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за 
изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за 
климата) – COM(2020)0080, 2020/0036(COD)

Решение: решение по тази точка ще бъде взето чрез писмена процедура

3. БЪДЕЩЕТО НА СТРАТЕГИЯТА „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“

Решение: да се изчака публикуването от Комисията, за да се изиска проучване на 
Генерална дирекция за парламентарни изследвания.

4. ДНЕВЕН РЕД НА КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАСЕДАНИЯ

4.1. Предложение следващото заседание на координаторите да се проведе на 15 
април
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Решение: заседанието на координаторите и комисиите да се организира на 15 
април.

5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕДЕНИЕ

Решение: да не се предприемат действия по отношение на нито един от 
документите, включени в приложението 

6. РАЗНИ ВЪПРОСИ
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 ПРИЛОЖЕНИЕ I

5.1. Списък на искания на комисиите за доклади по собствена инициатива, внесени в 
последно време 

5.2. Пакет за цифровите технологии и материали за печата на Европейската комисия 
относно Европа, пригодна за цифровата ера

5.3. Препоръки на Съвета от 18 февруари 2020 г. за освобождаване от отговорност на 
изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 
2018 година

5.4 Препоръки на Съвета от 18 февруари 2020 г. за освобождаване от отговорност на 
Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година

5.5. Заключения на Съвета относно насоките за бюджета за 2021 г. – приети от 
Съвета на заседанието му на 18 февруари 2020 г.

5.6. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
Изграждане на цифровото бъдеще на Европа – COM(2020)67 final

5.7. Бяла книга на Комисията за изкуствения интелект – Европа в търсене на високи 
постижения и атмосфера на доверие – COM(2020)0065 final

5.8. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Европейска 
стратегия за данните – COM/2020/66 final

5.9. Искане от комисията TRAN за асоциране към доклада по собствена инициатива 
на комисията по бюджети (BUDG), озаглавен „Как да се финансира 
Европейският зелен пакт“ – отговор на писмото на комисията BUDG

5.10. Приемане на решение на Съвета за позицията, която трябва да се заеме от името 
на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране, създаден с Евро 
средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските 
общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от 
друга страна, във връзка с обмена на информация с цел оценка на въздействието 
на споразумението под формата на размяна на писма за изменение на Евро-
средиземноморското споразумение – 05588/20

5.11. Забележки от Confederazione Generale dell 'Agricoltora Italiana относно 
предложението на Комисията за оттегляне на част от тарифните преференции, 
предоставени на Камбоджа в рамките на търговската схема на ЕС „Всичко освен 
оръжие“ (EBA), и решението за изключване на ориза

5.12. Становище на Сената на Румъния относно предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_bg
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05762
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05762
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05760
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05760
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05759
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0067
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0065
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0066
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0066
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05588
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1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина, считано от финансовата 
2021 година, и на Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта 
между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година – COM(2019)580 
final

5.13. Становище на Сената на Румъния относно предложението за регламент на ЕП и 
на Съвета 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. – COM(2019)581 
final

5.14. Резолюция относно работната програма на Европейската комисия за 2020 г., 
приета от Комитета на регионите 

5.15. Приемане на решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори с 
Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия за ново 
споразумение за партньорство

5.16. Становище на гръцкия парламент относно новата обща селскостопанска 
политика 

5.17. Предложение за решение на Съвета за установяване на позицията, която да бъде 
заета от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по 
зърното по отношение на присъединяването на Република Сърбия към 
Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. COM(2020) 73 окончателен

5.18. Доклад на Комисията от 19.2.2020 г. за ЕС през 2019 г. – Общ доклад за 
дейностите на ЕС – C(2020)0860

5.19. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Нов план за 
действие за кръгова икономика – За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа– 
COM(2020)98 final

5.20. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
Определяне и преодоляване на пречките пред единния пазар– COM(2020)93 final 
– SWD(2020)54 final

5.21. Становище № 1/2020 на ЕСП относно предложението на Комисията за 
регламент относно преходни разпоредби по отношение на общата 
селскостопанска политика през 2021 г.

5.22. Становище на чешкия парламент относно предложението за регламент на ЕП и 
на Съвета за създаване на Фонд за справедлив преход – COM(2020)22 final 

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05870
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05870
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05870
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2020/0860
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0098
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0098
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0093
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0054
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=53297
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=53297
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=53297
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5.23. Работен документ на службите на Комисията относно Към глобална кръгова 
икономика актуално състояние и прогнози – SWD(2020)100

5.24. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
Дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на 
правилата на единния пазар- COM(2020)94 final 

5.25. Пакет на Европейската комисия за промишлената стратегия:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2025/europe-fit-digital-
age/european-industrial-strategy_bg

5.26. Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската 
инвестиционна банка относно изпълнението на съобщението на Комисията, 
озаглавено „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най‑
отдалечените региони на ЕС“ 

7. Дата и място на следващото заседание

28 април 2020 г. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 17.28 ч.
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