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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. подчертава огромната важност на общата селскостопанска политика (ОСП) – като 

най-отдавна прилаганата обща политика на Съюза, за постигането на публични 

цели и реагирането на променящите се предизвикателства посредством 

последователни реформи, която е от основно значение например за 

производството на висококачествени храни и за предоставянето на несвързани с 

храните продукти и услуги, за обезпечаването на продоволствената сигурност и за 

стабилизирането и запазването на населението в селските райони с цел 

осигуряването на храни на приемлива цена за близо 500 милиона европейски 

потребители, териториално равновесие и социално сближаване, както и за 

осигуряването на устойчивостта на селските райони в дългосрочен план; 

отбелязва също така, че това струва само 0,32 EUR на ден на всеки европейски 

гражданин; припомня, че селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост съставляват 16% от общия оборот на европейската промишленост 

и осигуряват над 44 милиона работни места във веригата за доставки на храни 

като цяло, 10 милиона работни места пряко в селското стопанство, 11 милиона 

земеделски стопанства и 130 милиарда евро годишно доход от износ; подчертава, 

че чрез своите два стълба ОСП помага за стабилизиране на доходите на 

земеделските стопани, като едновременно с това подкрепя програми в областта на 

околната среда и икономическата дейност в селските райони; 

2. посочва, че в действащата МФР за периода 2014 – 2020 г. за първи път ОСП вече 

не е политиката на ЕС с най-голям бюджет (през последните три десетилетия 

нейният дял спадна от 75% от МФР до едва 38%); ясно заявява, че чрез 

многобройни реформи на политиката разходите за ОСП бяха намалени и вече са 

по-добре насочвани, пазарно ориентирани и целят повишаване на 

конкурентоспособността на селското стопанство на ЕС; 

3. отбелязва също, че включването в ОСП на допълнителни задачи и цели, за които 

не се получават непременно плащания от пазара, беше направено без увеличаване 

на бюджета ѝ, докато същевременно към ЕС се присъединиха нови държави 

членки; подчертава, че предизвикателствата и изискванията нараснаха, 

включително необходимостта, например, от гарантиране на сигурност на 

доставките на храни и опазване на ресурсите на околната среда, развитие на 

устойчиви селскостопански практики, екологосъобразност, инвестиции в нови 

селскостопански технологии и смекчаване на последиците и въздействието от 

изменението на климата; 

4. настоятелно призовава Комисията да увеличи, или най-малкото да запази, 

настоящото равнище на бюджета на ОСП за периода след 2020 г. с цел да се 

запази структурата на ОСП с два стълба, така че да се подпомагат земеделските 

стопани във всички сектори, за да бъдат постигнати основите цели за увеличаване 

на доходите на земеделските стопани, защита на съществуващите и създаване на 

нови работни места, иновации и спазване на целите за устойчиво развитие (ЦУР), 
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както и за да се изпълнят задълженията за прилагане на Парижко споразумение 

относно изменението на климата; подчертава, че евентуалните допълнителни 

съкращения на бюджета на ОСП ще окажат отрицателно въздействие върху 

конкурентоспособността на селскостопанския сектор и върху регионалното 

развитие в ЕС в селскостопанските общности и селските райони на Европа, което 

е възможност, която Парламентът категорично отхвърля; 

5. счита, че бюджетът на ОСП следва да отразява високата европейска добавена 

стойност на тази политика, която се изразява в единен пазар на селскостопанските 

продукти и ползи от социална гледна точка и от гледна точка на околната среда и 

сближаването на равнище ЕС, и посочва, че ОСП не е вече само секторна 

политика; счита, че евентуалното намаляване на бюджета на ОСП като дял от 

брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС-27 би намалило ефективността ѝ по 

отношение на постигането на целите на Съюза; счита, че равнището на бюджета 

на тази политика следва да гарантира финансово нейния статут на изпълнявана в 

целия Съюз политика; 

6. подчертава, че ОСП е всеобхватна и пълноценна политика на ЕС, един от 

стълбовете на европейската интеграция; отбелязва, че тази политика постига все 

повече публични цели и реагира гъвкаво на нови предизвикателства и на 

променящите се потребности на ЕС и на неговото общество посредством 

реформи; отбелязва, че тя е отговорна за условията на конкуренция на единния 

пазар, като по този начин определя предвидимостта и устойчивостта на 

условията, при които се осъществяват селскостопанските дейности; 

7. отбелязва със загриженост, че несигурността във връзка с бъдещето на ОСП в 

контекста на МФР вече има отрицателно отражение в селските региони, като 

обезсърчава хората, работещи в сектора на селското стопанство, създавайки 

положение, което би могло да доведе до кризи в ЕС в този сектор и по отношение 

на доставката на храни; 

8. подчертава, че ОСП и нейният бюджет съставляват обща оперативна рамка за 

селскостопанския сектор в Европейския съюз и че отсъствието на тези елементи 

от европейския проект би възпрепятствало функционирането на ефективен общ 

пазар за селскостопански продукти в ЕС, тъй като държавите членки биха се 

конкурирали помежду си по отношение на равнището на подкрепа за селското 

стопанство и по този начин биха нарушавали конкуренцията; 

9. обръща внимание на високата степен на амбиция на Комисията по отношение на 

търговските преговори и либерализацията на достъпа до европейския 

селскостопански пазар за някои от най-конкурентните селскостопански 

производители в света; подчертава, от друга страна, че очакването на 

европейското общество е селскостопанското производство в ЕС да се 

осъществява в съответствие с някои от най-високите норми и стандарти за 

качество и безопасност на храните, хуманно отношение към животните и 

опазване на околната среда и на климата; подчертава във връзка с това важната 

компенсаторна роля на ОСП и на свързаното финансово подпомагане за 

поддържането на конкурентоспособността на европейското селско стопанство; 

10. призовава Комисията да предприеме допълнителни действия за опростяване на 
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системата на финансиране по линия на ОСП, намаляване на финансовата и 

административната тежест за земеделските стопани и осигуряване на 

необходимата публична информация относно ОСП и какво предоставя нейният 

бюджет, тъй като оповестеният размер на помощта може да бъде подвеждащ, като 

се има предвид, че на обществеността не е известен фактът, че откакто ОСП беше 

създадена през 1962 г., държавите членки обединиха ресурсите си, за да създадат 

обща политика и единен пазар на селскостопански продукти, и че следователно 

вече не съществува национален аналог на ОСП в държавите членки; подчертава 

необходимостта от повишаване на осведомеността относно важната роля на ЕС за 

подкрепа на производството на храни в Европа и обръща внимание на факта, че 

ОСП не само осигурява висококачествени продукти на много достъпни цени за 

европейските граждани, но е източник и на скрита полза, като гарантира 

допълнителен разполагаем доход за потребителите, за да се стимулират други 

сектори на икономиката; подчертава, че това може да продължи само ако 

равнището на бюджета на ОСП бъде увеличено или най-малкото – запазено; 

посочва, че ако всяка политика се финансираше изцяло от бюджета на ЕС, ОСП 

би представлявала само 1% от този бюджет, което е разумно, тъй като снабдява с 

храни над 500 милиона европейски граждани; подчертава, че ОСП съставлява по-

малко от 0,4% от общите публични разходи на ЕС и на държавите членки, което е 

малка сума в сравнение със средния дял от 49% от БВП на ЕС, изразходван за 

публични разходи; подчертава, че земеделските стопани в ЕС спазват високи 

стандарти във връзка с хуманното отношение към животните, околната среда и 

безопасността на храните и поради това следва да бъдат подкрепяни да продължат 

тези важни практики; 

11. подчертава, че настоящата нестабилност на селскостопанските пазари и големите 

колебания на цените показват необходимостта от запазване на земеделските 

субсидии, тъй като те дават възможност за по-ефикасно управление и контрол на 

пазарните неефективности; признава във връзка с това, че по-високите цени на 

храните и по-големите продажби на продукция през последните години не 

донесоха ползи за земеделските стопани; настоява, че е необходима конкретна 

подкрепа за справяне с недостатъчния достъп до кредитиране за земеделските 

стопани и с намаляването на техните доходи; припомня също така, че 

европейските потребители не са готови да плащат за своята храна цена, която 

безспорно би била по-висока, ако селскостопанският сектор не получаваше 

публично подпомагане; 

12. подчертава, че въпреки че субсидиите за земеделските стопанства съставляват 

незначителна сума спрямо общия БВП на държавите членки, те са от съществено 

значение за осигуряването на приемственост в селското стопанство и сигурност 

на доходите за земеделските стопани; заявява отново, че ОСП е от съществено 

значение, за да се спомогне за намаляване на нестабилността на доходите на 

земеделските стопанства, както и за подпомагане на младите земеделски стопани 

да навлязат в сектора на селското стопанство и да направят стопанствата си 

рентабилни, като по този начин се създаде пряка и непряка заетост в сектора; 

13. отбелязва, че е необходимо да се управлява нестабилността на доходите, 

пораждана от нестабилността на цените вследствие на влошаващите се условия в 

сектора на селското стопанство, особено след като разходите за производство се 
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увеличават; подчертава, че ОСП не се справя достатъчно добре с нестабилността 

на доходите от земеделие и на селскостопанските пазари и че е вероятно 

намаляването на бюджета на ОСП да утежни допълнително този проблем, като по 

този начин засегне най-уязвимите сектори в промишлеността; 

14. призовава Комисията да предприеме проучване относно паричната сума, която би 

постъпила в Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), ако в 

целия ЕС се приложи таван на директните плащания от 150 000, 100 000 и 

50 000 EUR; 

15. припомня, че въздействието върху ОСП от излизането на Обединеното кралство 

от ЕС се очаква да бъде между 3,8 милиарда и 4,1 милиарда евро годишно, и 

призовава следователно Комисията да компенсира загубата чрез алтернативни 

форми на финансиране, например чрез увеличаване на вноските на държавите 

членки като процент от брутния национален доход, чрез създаване на нови форми 

на собствени ресурси, чрез прилагане на някои от реформите, предлагани от 

групата на високо равнище за собствените ресурси, и подобряване на 

функционирането на ОСП в опит да запази непокътнат бюджета на ОСП след 

излизането на Обединеното кралство от ЕС, така че той да може да посрещне 

настоящите и бъдещите предизвикателства, пред които се изправя европейското 

селско стопанство; 

16. изисква Комисията да улесни достъпа на селскостопанския сектор до другите 

финансови инструменти, като например Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ); счита, че ако трябва да се формулират нови условия относно 

плащанията по линия на ОСП, Комисията следва да отговори на това със 

съответно увеличаване на своя бюджет; подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в съответствие с действията, предприемани в 

отговор на различните периодични кризи в чувствителни сектори като сектора на 

млякото, свинското месо, плодовете и зеленчуците, и подчертава, че 

нестабилността на цените следва да се преодолее, като се предложи създаването 

на нови инструменти, като се отчита възможното въздействие на споразуменията 

за свободна търговия върху тези сектори и увеличаващата се необходимост да се 

стимулира конкурентоспособността на европейския селскостопански сектор в 

световен мащаб; обръща внимание освен това на нарастващото въздействие на 

външните условия върху европейското селско стопанство и ОСП и произтичащата 

от това необходимост от допълнителни инструменти за противодействие на 

възможни бъдещи кризи на селскостопанските пазари, породени извън границите 

на ЕС; 

17. подчертава значението на подобрения бюджетен контрол и призовава Комисията 

да разработи политика, която по-добре ще вземе под внимание къде се насочват 

парите на европейските данъкоплатци и постиганите благодарение на тях 

резултати; 

18. подчертава необходимостта Комисията да запази непокътнати директните 

плащания, тъй като те помагат да се избягват нарушения на конкуренцията между 

държавите членки и да се поддържа конкурентоспособността на 

селскостопанските продукти на ЕС на външните пазари; решително отхвърля 
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въвеждането на национално съфинансиране, което би било равносилно на 

частична повторна национализация на ОСП и би могло да доведе до появата на 

различни ОСП в отделните държави членки, от което би последвало много по-

благоприятно третиране на нетните вносители в бюджета на ЕС и би се нарушило 

функционирането на единния пазар; подчертава, че ОСП, като единствената 

напълно интегрирана политика на равнище ЕС, носи най-висока европейска 

добавена стойност и че финансираната на национално равнище селскостопанска 

политика би била значително по-скъпа; отхвърля всеки опит за заставяне на 

държавите членки да съфинансират ОСП; признава, че е важно да продължи 

финансирането на програмите за развитие на селските райони предвид техния 

принос за европейското териториално и социално сближаване, тъй като селските 

райони съставляват около 90% от територията на ЕС; настоятелно призовава 

Комисията да вземе надлежно предвид различните разходи за производство и 

труд, наред с приноса на селското стопанство за заетостта в отделните държави 

членки, при продължаването на процеса на сближаване на директните плащания в 

Съюза в рамките на следващата многогодишна финансова рамка и на вътрешно 

сближаване в държавите членки и техните региони; подчертава, че е важно да се 

запазят различните мерки, включително доброволно обвързаното с 

производството подпомагане, на разположение на държавите членки, за да се 

поддържа производството в секторите, които са от жизненоважно значение за 

уязвимите райони, без това да води до нарушения на вътрешния пазар; 

подчертава, че директните плащания са важна защитна мрежа и подкрепа за 

доходите на земеделските стопани; 

19. подчертава, че селското стопанство, и особено първичното производство, е 

особено чувствително на щетите, причинявани от свързани с климата природни 

явления (суша, наводнения, бури, валежи и др.), и поради това призовава 

настоятелно Комисията да създаде механизъм за подкрепа на мерките за 

намаляване и предотвратяване на такива щети, който би могъл да включва също 

компенсация на загубите, понесени от първичните селскостопански 

производители в резултат на свързани с изменението на климата бедствия; 

20. призовава в следващия бюджет на ОСП Комисията да разгледа възможностите за 

подмладяване на сектора, като улесни навлизането в него на млади хора и на нови 

земеделски стопани и напускането му от по-възрастни хора; настоятелно 

призовава Комисията да продължи да осъществява мерки за обновяване на 

поколенията, като по този начин подкрепя модернизирането и подмладяването на 

селскостопанския сектор, винаги с цел използването и предаването на знанията; 

21. припомня, че повечето селски райони са сред най-необлагодетелстваните региони 

на ЕС, чийто БВП на глава от населението е значително по-нисък от средния за 

Европа; счита поради това, че развитието на селските райони остава важно 

предизвикателство за балансираното териториално развитие и че тези райони се 

нуждаят от подкрепа по отношение на увеличаването на равнищата на заетост и 

стандарта на живот, както и по отношение на развитието на функциите, 

несвързани със селското стопанство; подчертава, че насърчаването на 

икономическото и социалното сближаване в ЕС все още представлява текуща 

задача за бюджета на ЕС; счита поради това, че финансирането от бюджета на ЕС 

за развитието на селските райони по линия на ОСП следва да бъде увеличено, 
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като същевременно критериите за разпределянето на тази подкрепа между 

държавите членки следва да продължат да отчитат разликите в богатството на 

лицата, живеещи в селските райони, техния брой и площта на земеделската земя; 

22. призовава за целенасочена подновена подкрепа за най-нуждаещите се земеделски 

стопани, включително семейните стопанства и малките и средните стопанства и 

чрез целеви и конкретни мерки – за стопанствата в райони, изправени пред 

природни ограничения, както и за стопанствата в най-необлагодетелстваните, 

планинските и най-отдалечените региони, като по този начин се гарантират по-

ефективно производството и доставките на храни във всички части на ЕС и се 

предотвратява обезлюдяването на селските райони; призовава подкрепата да бъде 

насочвана именно към обработващите директно земята, без да се изключват 

земеделските стопани, които не са заети единствено в селското стопанство, а в 

много случаи са разнообразили своите дейности, и които не следва да бъдат 

санкционирани за тези си усилия; отбелязва, че стимулирането на бъдещото 

земеделие чрез подходящ бюджет за ОСП в бъдеще и чрез положителна 

диференциация за най-уязвимите райони е изключително важно за 

селскостопанския сектор; призовава Комисията да разгледа възможността за 

увеличаване на финансовия пакет за програмите POSEI, в съответствие с призива 

на Парламента, за да защити схема, която е много важна за най-отдалечените 

региони; припомня, че три държави членки отговарят на условията за тези 

програми, представляващи по-малко от 1% от бюджета на ОСП; отбелязва по-

специално, че ръководеното от общностите местно развитие, като програмата 

ЛИДЕР (LEADER), представлява ефикасно използване на средствата на ОСП; 

призовава за увеличаване на финансирането, което ще се предоставя съгласно 

бъдещата МФР за създаването и развитието на организации на производителите; 

23. призовава Комисията да подкрепи в следващата МФР достъпа на земеделските 

стопани до иновации, като модерни животновъдни техники и прецизно земеделие, 

чрез увеличаване на полезните взаимодействия между различните форми на 

програмите за финансиране и по-значима роля на селското стопанство в 

научноизследователските програми на ЕС; отбелязва все по-важната роля и 

възможности на новите технологии в селското стопанство, но посочва, че те 

продължават да бъдат недостъпни от финансова гледна точка за голяма част от 

земеделските стопани; 

24. призовава Комисията да представи предложение за правна уредба за веригата за 

доставки на храни в ЕС и да обезпечи подходящото ѝ финансиране, за да се 

противодейства на нелоялните търговски практики на единния пазар и да се 

осигури известна степен на прозрачност и сигурност за земеделските стопани, 

което ще им даде възможност да вземат добре информирани решения, които ще 

бъдат от полза не само за самите земеделски стопани, но и за потребителите, 

както и да избягват практики като продажба под себестойността и последващия 

спад на доходите от земеделие; призовава за финансиране на мерките, които 

укрепват преговорните позиции на земеделските стопани във веригата за доставки 

на храни; припомня, че Парламентът засвидетелства широка подкрепа за 

регулаторната рамка на ЕС за справяне с нелоялните търговски практики; 

25. отчита интереса на производителите към програмите на ЕС за подкрепа на 
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продукти и призовава Комисията да запази настоящата тенденция на увеличаване 

на средствата, които се предоставят на подобни програми, като обаче направи 

оценка на свързаните административни изисквания и условия, които често 

създават затруднения, особено за малките, средните и начинаещите 

производители и представляващите ги организации; 

26. счита, че първите четири сценария, очертани от Комисията в нейната бяла книга 

от март 2017 г., не са достатъчно амбициозни; подчертава, че петият сценарий 

трябва да бъде отправната точка за размисъла относно бъдещето на бюджета на 

ЕС за периода след 2020 г.; счита, че продължителността на следващата МФР 

следва да бъде възможно най-голяма (най-малко седем години), с дългосрочна 

перспектива до 2050 г. за развитието на селскостопанския сектор на ЕС, с цел да 

се осигурят предвидимостта и стабилността на финансирането на ОСП в бъдеще, 

особено предвид значението на сигурността на снабдяването с храни и 

засилващата се нестабилност в сектора, както и за да се увеличи възможността за 

успех на пилотните програми. 
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