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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

А. като има предвид, че селскостопанските продукти на Съюза допринасят за 

неговото икономическо развитие както в производството и преработката, така и за 

неговото живо културно и кулинарно наследство, като засилват териториалното и 

социалното сближаване, както и местните и регионалните традиции; като има 

предвид, че съществува повишено търсене на висококачествени и традиционни 

продукти на европейско и световно равнище; като има предвид, че бъдещето на 

Съюза зависи също от наличието на жизнени, динамични и обширни селски 

райони; 

Б. като има предвид, че селското и горското стопанство играят централна роля за 

ефективното управление на земята с оглед на борбата с изменението на климата и 

въз основа на зачитане на международните споразумения, като същевременно 

опазват общественото здраве във всичките му аспекти; 

В. като има предвид, че най-отявлените критици на Съюза посочват 

несъответствието между предложените от Съюза действия и тяхното 

осъществяване на национално и местно равнище, както и като има предвид, че 

оттеглянето на Обединеното кралство ще окаже значително въздействие върху 

бъдещото финансиране на Съюза; 

Г. като има предвид, че според Организацията на ООН за прехрана и земеделие 

(ФАО) световното търсене на храни ще се повиши със 70 % до 2050 г.;  като има 

предвид, че е необходимо новата обща селскостопанска политика (ОСП) да 

гарантира икономическа добавена стойност за селското стопанство, като 

подобрява неговата производителност с по-малко налични ресурси и насърчава 

лоялната конкуренция, както и здравословната и висококачествена храна на 

разумни цени; като има предвид, че тези цели на ОСП трябва да останат ключови 

елементи за бъдещето на Европа; 

Д. като има предвид, че равенството между половете е основна цел на ЕС и неговите 

държави членки; като има предвид, че много от ролите на жените в селските 

райони помагат за поддържането на жизнеспособни селскостопански предприятия 

и динамични селски общности; като има предвид, че усилията за предотвратяване 

на обезлюдяването в селските райони са свързани с възможности за жените и 

младите хора и че жените в селските райони понастоящем са изправени пред 

многобройни предизвикателства; 

1. подчертава, че е важно ОСП да бъде подкрепена от добре финансиран бюджет; 

припомня централната роля на ОСП в историята на Съюза; отбелязва основната 

роля, която тя играе в осигуряването на жизнеспособни селски райони и 

гарантирането на снабдяване с храни; отбелязва, че предстоящата реформа на 

ОСП е възможност да се увеличат усилията за постигането на нейните цели; 

подчертава, че ОСП е една от най-старите политики и трябва да продължи да бъде 

една от най-важните и най-интегрираните политики, както и че тя ще продължава 
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да допринася за изграждането на бъдещето на Европа чрез по-успешно 

интегриране, опазване на околната среда, продоволствена сигурност и 

безопасност на храните за гражданите на ЕС; 

2. подчертава, че европейското селско стопанство играе жизненоважна роля за 

изхранването на планетата и осигуряването на работни места за 46 милиона души; 

подчертава предизвикателствата, които произтичат от международните търговски 

споразумения и кризите; отбелязва, че законодателните действия на ЕС за борба с 

нелоялните търговски практики имат за цел да осигурят по-устойчива верига за 

доставки на храни в полза на земеделските стопани и потребителите; 

3. отбелязва, че политиките в областта на селското стопанство и развитието на 

селските райони имат голям потенциал, що се отнася до предоставянето на 

обществени блага; подчертава, че селското стопанство не само отговаря за 

доставката на суровини и продукти за хранително-вкусовата промишленост и 

други сектори, но също така оказва силно влияние върху околната среда и 

селските райони; следователно счита, че качеството на околната среда в ЕС силно 

зависи от управлението на ресурсите и от управлението, прилагано на равнище 

земеделско стопанство; 

4. споделя дългосрочната цел за преход към ръководено от пазара и устойчиво 

европейско селско стопанство, което да повишава конкурентоспособността и да 

намалява нуждата на земеделските стопани от подпомагане на доходите; 

призовава за привеждане в съответствие на ОСП с други политики на ЕС и 

подчертава необходимостта от обща бюджетна дисциплина; посочва, че когато са 

необходими увеличения на бюджета за определени приоритети, съкращенията 

следва да бъдат направени преди всичко в други области; 

5. подчертава необходимостта от действително опростяване на ОСП с цел постигане 

на политика, насочена по-скоро върху резултатите и производството, отколкото 

върху съответствието; счита, че е необходимо ОСП да бъде повече пазарно 

ориентирана, като земеделските стопани станат по-малко зависими от публичната 

подкрепа и като се увеличи конкурентоспособността в сектора; 

6. отбелязва, че нарастващият проблем с обезлюдяването на селските райони трябва 

да бъде решен с целенасочени мерки и полезни взаимодействия на политиките на 

ЕС, за да се стимулира устойчивостта на европейския селскостопански сектор, 

като по този начин се подкрепят и насърчават младите земеделски стопани в 

съответните области; припомня, че приемствеността между поколенията е 

предизвикателство, пред което са изправени земеделските стопани в много 

държави членки; 

7. подчертава ролята, която играе ОСП в поддържането на доброто здраве и 

състояние на почвите, водите и други природни ресурси; посочва, че 

европейските селскостопански производители са поели ангажимент за спазване на 

добри екологични практики и за постигане на целите, поставени за борба с 

промяната в климата; 

8. подчертава значението на биологичното производство и географските указания, 

както и на полезното взаимодействие между тях, които са от полза както за 
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производителите, така и за потребителите; припомня значението на достъпа до 

иновации и на справедливото функциониране на хранителната верига; призовава 

един стълб от новата ОСП да бъде посветен на приоритетите, които създават 

работни места и осигуряват най-високо качество на селскостопанските и 

хранителните продукти на ЕС; 

9. подчертава ключовата роля на селското стопанство в приоритетите на Съюза за 

смекчаване на последиците от изменението на климата и насърчаване на 

устойчиво развитие; припомня необходимостта от силен и адекватен бюджет за 

селското стопанство в това отношение; 

10. обръща внимание на намаляващите доходи от земеделско стопанство в ЕС, като 

това е предизвикано от нарастващите производствени разходи и нестабилността 

на цените, които се отразяват отрицателно върху способността на 

селскостопанските производители да поддържат производството; подчертава 

разходите, които европейските земеделски стопани трябва да поемат, за да 

спазват най-високите стандарти в света за безопасност на храните, опазване на 

околната среда, хуманно отношение към животните и трудови стандарти; 

подчертава необходимостта земеделските стопани да бъдат компенсирани чрез 

ОСП за това, че предоставят на обществени блага на обществото; 

11. подчертава, че схемите на ЕС за качество с участието на географските указания 

(защитеното наименование за произход, защитеното географско указание и 

храната с традиционно специфичен характер) предпазват наименованията на 

продуктите от злоупотреба, повишават репутацията им, увеличават стойността им 

в рамките на международните споразумения, допринасят за доходите на 

земеделските стопани и повишават доверието на потребителите; подчертава, че 

използването на европейското лого, както и използването на термини за указване 

на произход и качество, предоставят по-голяма видимост и гарантират качеството 

на селскостопанските продукти за износ; 

12. настоява да се обърне специално внимание на земеделските стопани, които се 

сблъскват с допълнителни разходи поради специфични ограничения, свързани с 

районите с висока природна стойност, например планинските райони, островите, 

най-отдалечените региони и други необлагодетелствани райони; счита, че поради 

техните специфични ограничения финансирането по ОСП е от жизненоважно 

значение за тези райони и че всяко ограничение би имало изключително вредно 

въздействие върху многобройни селскостопански продукти; настоятелно 

призовава държавите членки да разработят и приложат схеми за качеството, за да 

се даде възможност на съответните производители бързо да въведат тези схеми; 

13. припомня подкрепата, която през 2015 г. Парламентът изрази за разширяване на 

географските указания в ЕС до неселскостопански продукти; счита, че в дебата за 

бъдещето на Европа такова разширяване следва да бъде разгледано сериозно 

предвид потенциала му за подкрепа на селските райони чрез добавяне на стойност 

към традиционните продукти и създаване на заетост; настоятелно призовава 

Комисията незабавно да представи законодателно предложение за разширяване на 

защитата на географските указания до неселскостопански продукти; 

14. подчертава необходимостта от повече инвестиции в селското стопанство и 
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селскостопанските продоволствени системи, както и от по-големи разходи за 

научноизследователска и развойна дейност, с цел насърчаване на иновациите, 

подкрепа за увеличаване на устойчивото производство и намиране на по-добри 

начини за справяне с проблеми като недостига на вода и изменението на климата; 

15. подчертава богатството на европейските храни и вкусове и кулинарното 

разнообразие в Европа; поради това подчертава необходимостта от запазване на 

регионалните и местните традиционни продукти и вкусове на Европа чрез 

инструментите на ОСП, например програмите за подпомагане на развитието на 

селските райони; 

16. подчертава, че е важно добре да се финансира и да се реформира ОСП за справяне 

с многобройните предизвикателства, пред които ще се изправи Съюзът в бъдеще; 

припомня, че е необходимо ОСП да подкрепя по-ефикасно земеделските стопани 

с цел преодоляване на селскостопанските кризи; подчертава значението на 

бъдещата ОСП за насърчаване на иновациите и научноизследователската и 

развойна дейност, като припомня, че целите на ОСП следва да бъдат взети 

предвид при изготвянето на бъдещата програма „Хоризонт Европа“; 

17. подчертава ролята, която младите земеделски стопани играят за настоящата и 

бъдещата конкурентоспособност на европейското селско стопанство и за 

гарантирането на производството на хранителни продукти; подчертава, че 

селското стопанство е нещо повече от икономическа дейност, а е също така 

жизненоважна част от един устойчив ЕС; подчертава значението на младото 

поколение за бъдещето на Европа; 

18. припомня ролята на жените в селските райони и приноса им като предприемачи и 

двигатели на устойчивото развитие; подчертава необходимостта да бъде развит 

техният потенциал в областта на устойчивото селско стопанство и 

издръжливостта на селските райони; поради това 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; 

19. подчертава значението на иновациите и научните изследвания, особено в областта 

на отглеждането и селекцията на растения, за да може Съюзът да се конкурира в 

пълна степен с останалата част от света в тази област; 

20. подчертава, че структурните политики, политиката на сближаване и ОСП 

намаляват раздалечението между Съюза и неговите граждани чрез насърчаване на 

интеграцията на местно равнище и осигуряване на балансирано териториално 

развитие, особено в селските, периферните и необлагодетелстваните региони; 

поради това подчертава значението на подкрепата за развитието на селските 

райони и биологичното земеделие в рамките на ОСП; 

21. подчертава необходимостта от запазване на разнообразието на селското 

стопанство в ЕС и признава, че местните пазари, които се снабдяват с пресни и 

местни селскостопански продукти, са екологосъобразни и подпомагат 

установените селскостопански общности; призовава за по-добро насърчаване на 

късите вериги на доставки; 
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22. подчертава, че ОСП допринася за запазването на жизнеспособността на 

необлагодетелствани райони, включително планинските райони, следователно 

има ключова роля в предотвратяването на изоставянето и обезлюдяването на 

много райони в Европа; 

23. подчертава значението на развитието на селските райони за подкрепата на 

многофункционалното селско стопанство и за насърчаване на партньорствата 

между земеделските стопани, местните общности, гражданското общество и 

допълнителните предприемачески дейности, за да се генерират приходи от 

разнообразни икономически дейности; 

24. подчертава, че настоящото обезлюдяване на селските райони изисква 

взаимодействие между инструментите на ОСП и политиката на сближаване с цел 

повишаване на привлекателността на селските райони; 

25. подчертава, че ОСП не се отнася само до земеделието и земеделските стопани, но 

и до подпомагането и развитието на по-широките селски общности, в които те 

работят; подчертава, че ЕС следва да укрепи своята политика за развитие на 

селските райони, която се фокусира върху широк кръг от въпроси – от подкрепата 

за стартиращи предприятия в селските райони и широколентовия достъп до 

специфичните екологични или обществени предизвикателства пред селското 

население; 

26. признава тревожния проблем с глада, който засяга нашата планета, и затова счита, 

че ЕС следва да се стреми да изгради устойчивост спрямо хранителните кризи, 

като по този начин гарантира достатъчни доставки на питателна и достъпна храна 

и допринася за постигането на „свят с нулево равнище на глад“; 

27. подчертава, че планираните понастоящем стимули за отглеждането на устойчиви 

енергийни култури по никакъв начин не следва да излагат на риск 

продоволствената сигурност на обществото; 

28. подчертава значението на развитието на селските райони, включително 

инициативата LEADER, в подкрепа на многофункционалното селско стопанство и 

за насърчаването на допълнителни дейности и възможности в областта на 

предприемачеството, с цел да се генерират приходи от селски туризъм, както и за 

да се осигури подкрепяно от обществото селско стопанство и предоставяне на 

социални услуги в селските райони; 

29. призовава държавите членки да улеснят обмена на най-добри практики между 

европейските земеделски стопани с цел засилване на сътрудничеството и 

укрепване на европейската идентичност. 
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