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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

A. като има предвид, че е необходимо да се гарантира продължаването на 

инвестициите, които понастоящем се извършват по линия на втория стълб на 

общата селскостопанска политика, която е важен инструмент за финансиране за 

стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на 

конкурентоспособността, иновациите и заетостта в изоставащите селски и 

планински  райони на регионите и за осигуряване на устойчиво развитие на 

селските райони; като има предвид, че вторият стълб осигурява също така 

финансови стимули за инвестиции в селските райони за решаване на конкретните 

териториални потребности; като има предвид, че тези финансови стимули на свой 

ред допринасят за постигането на междусекторните цели в областта на опазването 

на околната среда и смекчаването на последиците от изменението на климата и 

приспособяването към него; като има предвид, че първият стълб предоставя 

стимули и подкрепа за селскостопански и агроекологични практики, които 

спомагат за опазването на околната среда и насърчават хората, например младите 

земеделски стопани, да започнат да се занимават със селско стопанство; 

Б. като има предвид, че селското стопанство осигурява значително по-висок дял на 

заетост в регионите с ниски доходи и слаб растеж, отколкото средния за ЕС-28; 

като има предвид, че по-специално този дял е пет пъти по-висок в регионите с 

ниски доходи и 2,6 пъти по-висок в регионите със слаб растеж; 

В. като има предвид, че докладът относно изоставащите региони обхваща по 

същество периода 2000 г.–2013 г. с актуализиране на данните до 2014 г. или до 

2015 г. и не разглежда селскостопанския сектор; 

Г.  като има предвид, че неправилно определяните приоритети на политиката и 

неподходящите инвестиции, незадоволителната физическа и цифрова 

инфраструктура, ниското равнище на свързаност, липсата на електронни услуги и 

често недостатъчният институционален капацитет и или отсъствието на местни 

обществени услуги, недостигът на умения и нарастващите нива на задлъжнялост 

сред селските и селскостопанските общности са все значителни пречки за 

успешното развитие на жизнеспособни и самостоятелни селски предприятия и 

общности, което принуждава много млади хора да напускат селските райони и да 

мигрират другаде, влошава недостига на квалифицирани работници и застрашава 

бъдещите перспективи на региона; 

Д. като има предвид, че в някои от регионите с ниски доходи в ЕС проблемът със 

заграбването и концентрацията на земята е голяма пречка пред подпомагането на 

развитието и растежа на регионите; 

Е. като има предвид, че един от най-големите и сложни проблеми в ЕС е 

подобряването на положението на селските райони, което може да се осъществи 

чрез използването на интелигентен подход; 
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Ж. като има предвид, че свързаните с пола въпроси се решават обикновено в рамките 

на „меките“, а не на „твърдите“ области на политиката, като например 

регионалните политики, които получават по-голяма финансова подкрепа; 

1. счита, че селското стопанство, хранително-вкусовият сектор и селското 

предприемачество са част от решението за повишаване на устойчивия растеж, 

съживяване на селските райони, насърчаване на семейните стопанства и създаване 

на нови работни места по начини, които улесняват широкото и 

недискриминиращо социално включване и са отлично средство за борба срещу 

бедността и неравенствата, както и за увеличаване на равнището на доходите в 

изоставащите региони, като едновременно с това се позволява устойчивото 

запазване на селските райони, насърчаването на екосистемни услуги и се 

противодейства на обезлюдяването на селските райони и на намаляването на 

наличните обществени услуги; подчертава стратегическата роля, която селското 

стопанство играе за изоставащите региони, като доставя храна и гарантира 

продоволствената сигурност на тези региони;  

2. счита, че трябва да се обърне особено внимание на явлението „обезлюдяване на 

селските райони“, което включва напускането от страна на младите хора, които 

представляват необходим ресурс за икономическото и социалното съживяване на 

засегнатите населени места; 

3. отбелязва, че селски райони не са само районите, където работят земеделски 

стопани и където се произвеждат храни, но че те са дом за милиони европейци, 

живеещи в общности, в които се предлагат все по-малко възможности; 

4. призовава държавите членки и Комисията да инвестират в образование, за да 

привличат и поддържат висококачествен човешки ресурс в изоставащите 

селскостопански региони; 

5. подчертава значението на фондовете за развитие на селските райони за засилване 

на икономическата устойчивост и териториалното сближаване на тези региони, 

както и за конкурентоспособността, чрез специално разработени проекти, 

основани на подхода „от долу нагоре“, възможности за сътрудничество и развитие 

на инфраструктура; във връзка с това признава приноса на местните групи за 

действие в разработването на местни стратегии, в подпомагането на съвместни 

дейности на заинтересованите страни и оценката и одобрението на отделните 

проекти по ЛИДЕР и поради това призовава по-голям дял от подкрепата да ще 

бъде разпределена за водено от общностите местно развитие (ВОМР),като по този 

начин се оказва принос за справяне с предизвикателствата и изграждане на 

капацитет; подчертава значението на трансфера на знания и предоставянето на 

по-лесен достъп на изоставащите региони до иновации в областта на селското 

стопанство; изтъква, че участието на младите хора в селскостопанските дейности 

води до по-добри резултати, тъй като те допринасят с иновативни решения и 

внедряват най-съвременни технологии в земеделието; 

6.  подчертава значението на поддържането на фондовете за регионално развитие на 

ЕС след 2020 г, за да се отговори на нуждите на тези региони, като се взема под 

внимание преди всичко потенциалът за растеж на селското стопанство, като не се 

забравя необходимостта от продължаване на финансирането за всички региони на 
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ЕС, тъй като въздействието на глобализацията, изменението на климата и 

промишления преход не се ограничава до по-слабо развитите региони, както е 

показано в 7-ия доклад на Европейската комисия относно сближаването, а засяга 

значително например и слабо населените райони; признава важната роля на 

схемите за плащане по първия стълб, особено за изоставащите региони, и поради 

това призовава те да бъдат запазени възможно най-близо до равнищата в 

настоящата ОСП;  

7.  подчертава, че финансирането за развитието на селските райони и на ОСП не 

може да бъде излагано на риск въпреки натиска върху бюджета на ЕС; 

подчертава, че излизането на Обединеното кралство от ЕС (Брекзит) ще има 

последици за всички държави членки и може да окаже отрицателно въздействие 

върху селските райони; призовава тези райони да бъдат идентифицирани и 

подкрепяни; 

8. подчертава необходимостта от по-голяма гъвкавост при управлението на 

фондовете за развитие на селските райони и подчертава значението на 

премахването на финансирането за селското стопанство от бюджетните 

ограничения; 

9. подчертава, че всеобхватни и навременни стратегии за развитие са необходими не 

само за справянето с някои от основните проблеми на изоставащите земеделски 

региони, но и за повишаването на техния капацитет за приемане на нови 

технологии, запазване и привличане на таланти, както и за генериране и 

стимулиране на нови инвестиции; 

10. счита, че едно от основните предизвикателства за най-слабо развитите региони е 

увеличаването на производителността и заетостта в селскостопанския сектор; 

11. подчертава значението на евентуалните ефекти на взаимодействията на големия, 

но бележещ спад дял на селското стопанство от общата заетост в изоставащите 

региони е в селското стопанство, с перспектива това да бъде в състояние да 

осигурява солидна основа за качествени традиционни продукти, като например 

продукти с географски указания, планински продукти или местни специалитети, и 

насърчаването на мерки за продоволствена сигурност и екологична устойчивост; 

отбелязва също така потенциала за развитието на туризма, по-специално селския 

туризъм и агротуризма; подчертава призива на Парламента от 2015 г. за 

разширяване на защитата на географските указания в ЕС до неземеделски 

продукти; счита, че с подобно разширяване ще се даде тласък на всички селски 

райони в ЕС, като се донесе добавена стойност на традиционните продукти и се 

създаде заетост в селските райони; насърчава Комисията да представи 

законодателно предложение за разширяване на защитата на географските 

указания до неземеделски продукти; 

12. подчертава значението на подкрепата за местните инициативи за трансформация, 

пускане на пазара, дистрибуция и потребление на местни продукти, както и за 

местната търговия; 

13. отново изтъква значението на иновациите, на правилно прилаганата 

цифровизация и на подобряването на местните услуги (здравни, социални, 
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пощенски) и инфраструктурата, като по този начин се създава благоприятна среда 

и добра основа за насърчаването на растежа и задълбочаването на сближаването в 

изоставащите региони; подчертава, че добрата инфраструктура, особено 

предоставянето на високоскоростни интернет връзки, което е предпоставка за 

жизнеспособността на селските райони, може да допринася за справянето с 

тяхното обезлюдяване и да спомага за привличане на висококвалифициран 

персонал, необходим за постигането на растеж в тези райони; припомня, че 

образованието и обучението са от съществено значение за разнообразяването на 

възможностите за развитие и че взаимната свързаност онлайн може да допринася 

допълнително за това; приветства документа за размисъл на Комисията относно 

бъдещето на селското стопанство, в който се предвижда насочването на повече 

инвестиции в областта на кръговата икономика и биоикономиката с техния 

значителен потенциал за заетост и развитието на инициативата „интелигентни 

селища“ чрез подкрепа за местните общности с оглед на цифровизацията и 

развитието на инфраструктурата на услугите; 

14. подчертава социалния селскостопански модел и неговия потенциал за свързване 

на хората в селските райони,  по-специално за довеждане на селското стопанство 

по-близо до гражданите; счита, че този модел е важен инструмент, който 

предоставя широка гама от терапевтични услуги за подпомагане на местната 

общност, като същевременно свързва земеделските стопани с широката 

общественост; 

15. отбелязва, че цялостното изпълнение на иновативни проекти, като например 

инициативата „интелигентни селища“, зависи до голяма степен от разширената 

свързаност, както и от образованието; настоятелно призовава за по-нататъшни 

стъпки за спиране на обезлюдяването на селските райони, насърчаване на 

семейното земеделие, популяризиране на по-добро управление на околната среда, 

социално включване, намаляване на бедността и създаване на работни места чрез 

интелигентен подход; 

16. отбелязва, че насърчаването на промяна в традиционните роли на мъжете и 

жените, което ще позволи на последните все повече да споделят ползите от 

регионалното разширяване, носи присъща стойност и освен това може да засили 

конкурентоспособността на търговията и промишлеността, особено в 

изоставащите региони; 

17. приветства поставения от Комисията приоритет върху приемствеността между 

поколенията в рамките на следващата реформа на ОСП; счита, че този подход ще 

допринесе за устойчивостта на селските райони в ЕС; 

18. отбелязва, че диверсификацията се е превърнала в необходимост за много на брой 

земеделски стопани, по-специално в изоставащите региони, поради 

необходимостта от осигуряване на допълнителни източници на доходи; 

19.  подчертава, че добре свързаните територии, които отдават приоритет и 

насърчават селските райони, са от съществено значение за изграждане на 

партньорства за научни изследвания, включително инициативи по линия на 

Европейското партньорство за иновации, така че иновативните практики да могат 

да засилват допълнително устойчивото развитие на селското стопанство и 
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свързаните предприятия и растежа в селските райони на изоставащите региони; 

счита, че във връзка с това е необходимо да се насърчава сътрудничеството между 

регионите в ЕС на ниво NUTS 2, което изглежда най-подходящо. 

20. подчертава полезността на териториалния подход, който гарантира достатъчна 

инфраструктура и социален капитал за всеки регион; подчертава нуждата от 

предоставянето в селските райони на услуги, като например професионални 

консултации, финансови консултации и консултации във връзка с управленските 

практики на земеделските стопанства, за да се намали натискът, който води със 

себе си селскостопанската дейност; отново заявява, че за запазването на тези 

райони е от съществено значение предлагането на обществени услуги, като 

например образование, професионално обучение, здравеопазване, обществени 

социални услуги, обществен транспорт и обществени пощенски услуги; призовава 

държавите членки да обмислят възможността за подпомагане на общностите в 

изоставащите райони със съответните инструменти, които създават затворени 

производствени вериги и подпомагат процесите на добавяне на стойност в 

регионите, като по този начин водят до възникването на процъфтяваща местна 

икономика и до преобръщане на процеса на обезлюдяване на селските райони; 

21. призовава Комисията да гарантира, че съфинансирането по линия на 

европейските структурни и инвестиционни фондове ще остане извън 

ограниченията на Пакта за стабилност и растеж. 
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Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 


