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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 

селските райони да включи в  предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

А. като има предвид, че общата селскостопанска политика (ОСП) е една от най-

интегрираните политики в Съюза и e изпълнила една от първоначалните си цели 

за увеличаване на предлагането на храни, оказвайки подкрепа на европейските 

земеделски стопани и отговаряйки на исканията на гражданите по отношение на 

продоволствената сигурност и безопасност, както и на качеството и 

устойчивостта; като има предвид, че предстоят нови предизвикателства, свързани 

по-специално с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие; 

като има предвид, че е важно ОСП да бъде приведена в съответствие с Парижкото 

споразумение и други международни споразумения за защита на климата и на 

околната среда; 

Б. като има предвид, че е необходимо да се осигури подкрепа за истинските 

селскостопански производители, като в същото време продължи подкрепата за 

бенефициери, които са разнообразили производствата и доходите (след 

десетилетия на политически сигнали, с които се препоръчваше те да направят 

това), и да се даде приоритет на малките земеделски стопанства и те да бъдат 

възнаградени за различните обществени блага, които осигуряват за обществото, 

като същевременно се осигури справедливо разпределение на подкрепата за 

различни по мащаб стопанства; като има предвид, че е важно да бъдат укрепени 

регионалните икономики и да се подкрепя модернизираното, устойчиво селско 

стопанство в ЕС, което постига резултати в икономическо, екологично и социално 

отношение, с цел да се насърчават разнообразни селскостопански системи, и по-

специално семейните земеделски стопанства; като има предвид, че е от 

съществено значение да се обезпечи селскостопанско производство във всички 

части на ЕС, включително в районите с природни ограничения, и да се осигури 

добър стандарт на живот във всички региони и държави членки;  

В. като има предвид, че съществува разлика между доходите в селскостопанския 

сектор и в други сектори на икономиката, като доходите от селскостопанска 

дейност са изключително нестабилни; като има предвид, че съществува риск от 

изоставяне на земята в райони с природни ограничения; като има предвид, че 

следва да бъдат налице подходящи инвестиции в преструктурирането, 

модернизирането, иновациите, диверсифицирането на земеделските стопанства и 

в усвояването на нови технологии; 

Г. като има предвид, че според информационния документ на Европейската сметна 

палата от март 2018 г. относно бъдещето на ОСП, през 2010 г. на всеки 100 

управители на земеделски стопанства над 55 години са се падали по 14 

управители на земеделски стопанства под 35 години – цифра, която е спаднала на 

10,8 управители на земеделски стопанства през 2013 г.; като има предвид, че в 

периода 2004 — 2013 г. средната възраст на земеделските стопани в ЕС се е 

увеличила от 49,2 на 51,4 години; като има предвид, че най-малките стопанства 

най-често се управляват от по-възрастни земеделски стопани; 
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Д. като има предвид, че в светлината на прекомерната административна тежест на 

системата за контрол и одит, както и припокриванията между стълбове I и II, е 

важно ОСП да бъде опростена, да се намали нейната административна тежест 

като цяло, да се подобри икономическата ѝ ефективност и да се постигне 

прозрачност, без да бъдат застрашени амбициозните цели на нейните политики; 

като има предвид, че намаляването на бюрокрацията следва да подобри 

резултатите от екологизирането и да предостави по-ефективна помощ за всички 

земеделски стопани в приспособяването на техните селскостопански системи за 

посрещане на предизвикателствата, свързани с околната среда и климата; 

Е. като има предвид, че както е посочено в съобщението на Комисията относно 

бъдещето на прехраната и селското стопанство, бъдещата ОСП ще установи 

основните параметри на политиката, а държавите членки, на национално или на 

регионално равнище, ще трябва да демонстрират по-голяма отговорност по 

отношение на това как изпълняват целите, с цел да се подържа равнопоставеност 

на условията, да се избегнат нарушенията на пазара и да се постигнат целите, 

поставени на равнище ЕС; като има предвид, че „новият модел на постигане на 

резултати“ в рамките на ОСП следва да бъде ориентиран към постигането на 

резултати по отношение на ефикасното използване на ресурсите, опазването на 

околната среда и действията в областта на климата; 

1. подчертава, че ОСП следва да остане обща политика на ЕС и че тя може да 

постигне своите цели само ако бъде финансирана в достатъчна степен; 

следователно призовава бюджетът на ОСП да бъде запазен поне на настоящото си 

равнище за ЕС-27 при постоянни цени в следващата МФР за периода след 2020 г., 

така че да се постигнат амбициите на една преразгледана и ефикасна ОСП; 

2. подчертава, че ОСП следва да подкрепя устойчивото развитие на селското 

стопанство, което е от решаващо значение за осигуряването на безопасни храни, 

работни места и растеж в селските райони, както и на устойчиво управление на 

природните ресурси; отбелязва, че ще трябва да се прилагат ефективни подходи за 

одит и контрол, за да се гарантира, че новият модел на постигане на резултати в 

рамките на една реформирана ОСП ще доведе до резултати по екологичните и 

социалните критерии, така че секторът да може да постигне по-голяма 

устойчивост до 2030 г.; 

3. приветства намерението за опростяване и модернизиране на ОСП; призовава 

Комисията да гарантира, че финансовият контрол и контролът на резултатите и 

одитните функции се извършват при едни и същи високи стандарти за 

непрекъснато подобрение във всички държави членки, като същевременно се 

зачитат в пълна степен принципите на субсидиарност и гъвкавост; подчертава, че 

държавите членки трябва да получат подходящи правомощия за вземане на 

решение относно съдържанието, мониторинга, контрола и санкциите по 

отношение на схемите за подпомагане, приложими на тяхна територия, но 

подчертава, че всяко опростяване или модернизиране на ОСП не бива да 

понижава равнището на амбиция на ЕС, нито да води до разделянето на 

политиките и програмите на ЕС на сектори или до заместването на 

безвъзмездните средства с финансови инструменти; 
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4. настоява за подход, основан на резултатите, по отношение на плащанията; поради 

това предлага включването на следните теми като показатели: 

– запазване и създаване на работни места в сектора; 

– запазване на малките и средни селскостопански предприятия; 

– здраве и биологично разнообразие на почвите, богато разнообразие на видове и 

таксони; 

– закрила и създаване на материал от горния почвен слой, почвена покривка 

срещу ерозията; 

– намаление на загубите на хранителни вещества и повишаване на качеството на 

водата; 

– биологично разнообразие, включително богатството и изобилието на видовете 

птици, дивите опрашители и насекомите; 

– намаляване на зависимостта от използването на пестициди и въвеждане на 

интегрирано управление на вредителите (ИУВ)1; 

5. противопоставя се на каквато и да било повторна национализация и на 

националното съфинансиране; подчертава необходимостта от справедливо 

разпределяне на директните плащания между държавите членки, което трябва да 

взема под внимание надеждни социално-икономически показатели и 

производствени разходи, така че да се преодолеят различията между регионите на 

Съюза в следващата МФР; припомня, че е от съществено значение да се осигурят 

равни условия на конкуренция за всички земеделски производители в ЕС, като се 

вземат предвид уязвимите места и особеностите на малките по мащаб икономики; 

подчертава, във връзка с това, необходимостта от реформа на резерва за кризи в 

селското стопанство и от увеличаване на финансирането в съответствие с 

действията, предприемани в отговор на различните периодични кризи в 

чувствителните сектори, от създаване на нови инструменти, които да могат да 

смекчат нестабилността на цените, и от увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); 

6. подчертава, че подкрепата на ОСП за развитието на селските райони предоставя 

възможности за всички държави членки да повишат своята 

конкурентоспособност, насърчава ефективни и устойчиви икономики и подпомага 

развитието на селските райони, в които е от жизненоважно значение да се 

предприемат мерки срещу обезлюдяването, безработицата и бедността и да се 

насърчава социалното приобщаване; Следователно подчертава необходимостта от 

продължаване на финансирането на мерките за развитие на селските райони и от 

укрепване на втория стълб на ОСП; подкрепя в този контекст принципите на 

метода LEADER, тъй като той подпомага иновациите, партньорството и работата 

в мрежа в селските райони; 

7. счита, че определянето на ограничение на директните плащания, т.нар. „таван“, не 

бива да бъде оставено на преценката на всяка държава членка, а трябва да се 

извърши на европейско равнище; 

                                                 
1 В съответствие с Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди и с член 67 от Регламент 

(ЕО) № 1107/2009. 
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8. застъпва се за въвеждане на прогресивно намаляващи плащания, за да се намали 

подкрепата за по-големите стопанства и да се постави акцент върху 

преразпределителните плащания, за да може да се предостави повече целево 

насочена подкрепа (напр. за малките и средните земеделски стопанства); 

9. подчертава, че одобряването и прилагането на едно разумно определение на 

добавена стойност от ЕС ще бъде от полза за обществения дебат и при вземането 

на решения относно бъдещите разходи на ЕС; подкрепя тенденцията за по-

ефикасно селско стопанство и добавена стойност от ЕС, но предупреждава да не 

се предприемат никакви опити за използване на подобно определение за 

оспорване на целесъобразността на политиките и програмите на ЕС по чисто 

количествени или краткосрочни икономически съображения; подчертава 

необходимостта от засилване на устойчивото развитие и от развиване на селските 

райони и опазването на климата и околната среда посредством селскостопанска 

политика, основана на постигането на целите за резултати; отбелязва, че за да се 

постигне добавена стойност, трябва да бъдат определени постижения, резултати и 

въздействия, и че Комисията и държавите членки следва да постигнат съгласие 

относно подходящи, основани на данни показатели, преди да изготвят своите 

национални и регионални планове за действие за последващ мониторинг и оценка 

на изпълнението; 

10. призовава за постигане на по-значими полезни взаимодействия между 

политиките, които стимулират развитието на селските райони, и политиките, 

предназначени да оказват подкрепа на интеграцията на бежанците; 

11. призовава – в съответствие с принципа за бюджетна ефективност – за 

последователност и по-добро взаимодействие между ОСП и всички други 

политики и международни ангажименти на ЕС, по-специално в областта на 

енергетиката, водоснабдяването, земеползването, биоразнообразието и 

екосистемите, както и на развитието на отдалечените и планинските райони; 

12. призовава за увеличаване на подкрепата за семейните земеделски стопанства и 

младите земеделски стопани, както и за подкрепа на заетостта в селското 

стопанство в селските райони, особено за млади земеделски стопани; 

13. подчертава, че акцентът в бъдещето на селското стопанство следва да бъде върху 

производството на висококачествени храни, защото именно в него се крие 

конкурентното предимство на Европа; подчертава, че стандартите на ЕС трябва да 

бъдат запазени и укрепени, когато това е осъществимо; призовава за мерки за 

допълнително увеличаване на дългосрочната производителност и 

конкурентоспособност на сектора на производството на храни и за въвеждане на 

нови технологии, както и за по-ефикасно използване на ресурсите, като по този 

начин се укрепва водещата роля на ЕС в света; 

14. счита за неприемливо, че съществуват разлики в качеството между хранителни 

продукти, които се рекламират и разпространяват в рамките на единния пазар под 

една и съща марка и с една и съща опаковка; приветства стимулите от Комисията 

за решаване на проблема за двойното качество на хранителните продукти на 

единния пазар, в това число нейната работата по установяване на обща 

методология за изпитване; 
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15. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да наблюдават 

значителните колебания на цените на селскостопанските продукти и да 

стимулират използването на инструменти за „управление на риска“, тъй като те 

спомагат за защитата на доходите на земеделските стопани. 
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