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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по земеделие и развитие 

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

следните предложения: 

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 

относно развитието на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и 

действието на разпоредбите на „Пакета за мляко“ (COM(2014)0354) (наричан по-

долу „докладът“),  

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 

№ 234/79, (ЕО) №1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета1, и по-специално член 

225, буква б) от него, 

– като взе предвид доклада на Комисията от декември 2014 г. относно „Перспективи 

за земеделските пазари и приходи в Европейския съюз за периода 2014-2024 г.“,  

1. изтъква, че докладът на Комисията е публикуван преди въвеждането на руското 

ембарго и следователно не отразява действителното състояние на сектора на 

млякото и млечните продукти; 

2. подчертава, че нестабилността на цените е основното предизвикателство, пред 

което бяха изправени млекопроизводителите;  

3. в тази връзка отбелязва, че неотдавнашното руско ембарго върху селскостопанските 

продукти драстично доказа, че регулаторната рамка за справяне с моменти на 

крайна нестабилност на пазара, следва да бъде засилена; 

4. отбелязва, че развитието на цените изглежда не е еднакво за всички държави членки 

и че динамиката на цените на млякото в реално изражение и причините за това 

можеха да бъдат по-силно подчертани в доклада; 

5. с цел да се предотврати по-нататъшната нестабилност на пазара препоръчва 

предишните решения относно квотите за мляко да бъдат запазени и квотната 

система за мляко да не бъде коригирана през последната година на системата;  

6. припомня, че Регламент (ЕС) № 1308/2013 предвижда, че „с цел да се осигури 

жизнеспособно развитие на производството и произтичащият от него добър жизнен 

стандарт на млекопроизводителите, следва да се подобрят техните възможности за 

договаряне с преработвателите, което да доведе до по-справедливо разпределение 

на добавената стойност по веригата на доставките“;  

7. изразява съжаление във връзка с факта, че от доклада не става ясно дали Комисията 

е удовлетворена от прилагането на новия регулаторен инструмент и че Комисията 

                                                 
1  ОВ L 347 от 20.12.2013 г., стр.671.  
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не определя количествено колко нови организации на производители, участващи 

държави членки или колективно договаряне се очакват; отбелязва, че въздействието 

на новите инструменти за цените на млякото също не е ясно; в тази връзка настоява 

за прецизно изброяване на въздействията върху цените на млякото, както и за точно 

преброяване на участващите организации на производители; 

8. изисква Комисията да изготви, до края на 2015 г., проучване за оценка, държава по 

държава, с оглед измерване на въздействието на колективното договаряне върху 

производството и цените на национално равнище; 

9. препоръчва Комисията да приеме ясни цели по отношение на организациите на 

производители, договорите и колективното договаряне;  

10. подчертава, че без ясен преглед на ролята на организациите на производители и 

междубраншовите организации и на очакваното въздействие на новия инструмент 

за регулиране на цените на млякото преработване на пакета за млякото не е 

възможно; 

11. отнася се положително към създаването на орган за наблюдение на пазара на мляко, 

но подчертава, че следва да има инструмент за ясна информация за цените и 

обемите, който е от полза за земеделските производители; счита, че този орган за 

наблюдение следва да помага на Комисията да анализира пазара на мляко в новия 

контекст, да представя данните и тенденциите на пазара с по-голяма прецизност, 

както и да предупреждава за опасности от пазарно неравновесие, като от своя 

страна Комисията следва да вземе решенията които се налагат; 

12. подчертава, че този орган за наблюдение следва да се използва по-добре 

благодарение на дефинирането на равнища на криза, които ще зависят от 

показатели, определени за целия Европейски съюз, което от своя страна ще позволи 

прилагането на механизми за предотвратяване и бързо предупреждение; 

13. отбелязва, че според Комисията, „държавите членки не съобщават за съществени 

последици от Пакета за млякото за сектора на млякото и млечните продукти в 

регионите в неблагоприятно положение, по-конкретно защото съответните 

разпоредби са въведени в действие неотдавна […]“ и „положението и развитието 

[...] са доста разнородни и изискват целенасочен подход“; 

14. препоръчва, подпомагането, обвързано с производството на мляко, и 

подпомагането, свързано с производството на мляко в регионите в неблагоприятно 

положение, да бъдат разработени и поддържани в рамките на дългосрочен 

стратегически подход; 

15. препоръчва правната рамка за необлагодетелствани райони да бъде засилена;  

16. подчертава че развитието на пазарната ситуация и ефективността на инструментите 

следва да бъдат оценени след като квотната система за мляко приключи; следва да 

се предостави последващ доклад в рамките на две години след края на квотната 

система, т.е. през 2017 г.  
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