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Проект за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), (ЕС) № 1306/2013 относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика, (ЕС) № 1307/ 2013 за установяване на
правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за
подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, (EС)
№ 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на
селскостопански продукти и (EС) № 652/2014 за установяване на
разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната
верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към
тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал
(първо четене)
— Приемане на законодателния акт
— Изявление

Изявление на Нидерландия
Нидерландия е признателна на председателството за положените от него усилия за постигане
на компромис по разпоредбите относно селското стопанство в предложението „Омнибус“.
Нидерландия изразява задоволство от резултатите по отношение на хоризонталния
регламент, регламента за преките плащания и регламента относно пазарната и ценовата
политика.
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Въпреки това Нидерландия е загрижена от намаляването на прага на щетите при
застраховките за реколтата, животните и растенията от 30 % на 20 %. Понастоящем
Нидерландия разполага с добре функционираща широкообхватна застрахователна схема
срещу метеорологични явления с праг на щетите от 30 %. Понижаването на прага на щетите
би означавало по-чести и по-големи по размер плащания на обезщетения. Това би довело до
повишаване на застрахователната премия, което поставя под натиск участието в
широкообхватната застрахователна схема срещу метеорологични явления. Освен това с тази
промяна субсидията върху застрахователната премия се прехвърля от „зелената кутия“ на
Световната търговска организация (СТО) към (изкривяващата търговията) „оранжева кутия“.
Поради горепосочените причини Нидерландия се въздържа от гласуване по това
предложение.
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