
 

AD\1086854BG.doc  PE573.109v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
 

2015/2279(INI) 

24.2.2016 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по земеделие и развитие на селските райони 

на вниманието на комисията по регионално развитие 

относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС 

(2015/2279(INI))  

Докладчик по становище: Мишел Дантен



 

PE573.109v02-00 2/10 AD\1086854BG.doc 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1086854BG.doc 3/10 PE573.109v02-00 

 BG 

 

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: 

– като взе предвид дял III, трета част от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, по-специално относно селското стопанство
1
, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни 

плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата 

селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и 

Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета
23

; 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските 

райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
45

, 

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

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

селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, 

(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
67

, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани 

със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, 

и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета
89

, 

– като взе предвид своята резолюция от 22 септември 2010 г. относно европейската 

стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите 

                                                 
1
  Това предложение трябва да бъде включено като позоваване в преамбюла на предложението за 

резолюция, ако бъде прието от водещата компетентна комисия. 
2
  Това предложение трябва да бъде включено като позоваване в преамбюла на предложението за 

резолюция, ако бъде прието от водещата компетентна комисия. 
3
  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608. 

4
   Това предложение трябва да бъде включено като позоваване в преамбюла на предложението за 

резолюция, ако бъде прието от водещата компетентна комисия. 
5
   ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487. 

6
   Това предложение трябва да бъде включено като позоваване в преамбюла на предложението за 

резолюция, ако бъде прието от водещата компетентна комисия. 
7
   ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671. 

8
   Това предложение трябва да бъде включено като позоваване в преамбюла на предложението за 

резолюция, ако бъде прието от водещата компетентна комисия. 
9
   ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 56. 
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и рядко населените райони
12

, 

– като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2013 г. относно поддържането на 

производството на мляко в планинските региони, необлагодетелстваните райони и 

най-отдалечените региони след изтичането на срока на млечните квоти
34

, 

А. като има предвид, че допълнителните разходи, свързани с климатичните и 

топографските условия, отдалеченост от икономическите центрове и изолирано 

разположение, затрудняват икономическото, социалното и културното развитие на 

планинските райони; като има предвид, че липсата на достатъчна инфраструктура, 

включително покритие с широколентов достъп, и инвестиции в планинските райони 

допринася за разширяващата се пропаст между тях и останалите райони; като има 

предвид също, че усилията за запазване на селскостопанско икономическо 

производство в планинските райони на ЕС трябва да бъдат подкрепени от 

физическа и цифрова достъпност и инфраструктура, както и с достъп до обществени 

услуги и услуги от общ интерес като образование, социални услуги, здравеопазване, 

транспорт и пощенски услуги за жителите на тези региони; 

Б. като има предвид, че в контекста на нестабилност на пазарите и на цените, 

нарастващи производствени разходи, увеличена конкуренция, премахването на 

квотите за мляко и екологичните предизвикателства е от съществено значение да се 

гарантира производството на храни и многофункционалната роля на селското 

стопанство, за да се поддържа добавена стойност в планинските райони, да се 

насърчава устойчивата заетост и да се осигурява достъп до други източници на 

доходи; 

В. като има предвид, че следва да се намери отговор на различните предизвикателства, 

произтичащи от обезлюдяването, въздействието на изменението на климата, 

липсата на налични земеделски земи, изоставянето на обработваеми земеделски 

площи и съпътстващите го охрастяване и самозалесяване, както и необходимостта 

от запазване на планински пасища; 

Г. като има предвид, че планинските райони оказват положителен принос за 

устойчивото развитие, борбата с изменението на климата, опазването и защитата на 

регионалните екосистеми и биологичното разнообразие (големи части от 

планинските райони са защитени в рамките на екологичната мрежа „Натура 2000‟  

и други видове уредби за опазване на природата); като има предвид, че земеделието 

и управлението на земите в планинските райони е много важно за хидроложката 

стабилност на тези райони; 

Д. като има предвид, че планинските райони запазват уникални условия и традиционно 

ноу-хау и предлагат голям потенциал за преобразуване в качествени 

селскостопански системи; като има предвид, че групите и организациите на 

производителите от планинските райони имат възможност да укрепят позицията на 

                                                 
1
  Това предложение трябва да бъде включено като позоваване в преамбюла на предложението за 

резолюция, ако бъде прието от водещата компетентна комисия. 
2
  Приети текстове, P7_TA(2010)0341. 

3
  Това предложение трябва да бъде включено като позоваване в преамбюла на предложението за 

резолюция, ако бъде прието от водещата компетентна комисия. 
4
  Приети текстове, P7_TA(2013)0577. 
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производителите от тези райони при воденето на преговори, като същевременно 

предприемат действия за борба с нелоялните търговски практики спрямо тях; 

Е. като има предвид, че устойчивото икономическо и социално развитие на 

планинските райони може да бъде подпомогнато от координирани действия и/или 

от трансгранично сътрудничество в секторите на селското стопанство, горското 

стопанство, занаятите и туризма и в сферата на опазване на културното и 

природното наследство, а също и от диверсификацията на земеделските стопанства; 

Ж. като има предвид, че животновъдството (за производство на млечни продукти и 

екстензивно производство на месо) изпълнява важна роля в планинските райони на 

много държави от ЕС; като има предвид, че трудните пазарни условия и сериозните 

недостатъци по отношение на разходите имат голямо влияние върху малките 

стопанства в тези райони; 

Управление и полезно взаимодействие между фондовете, отпускащи средства с 

оглед на сближаването 

1. изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки наличието на специални мерки 

за отделните сектори и инструменти за подпомагане на ЕС, все още не съществува 

цялостен подход на ЕС по отношение на планинските региони; изразява убеденост 

относно необходимостта от стратегия на ЕС за планинските райони в Европа, 

насочена към подобряване на координацията на съответните политики и мерки; 

предлага в тази връзка да се положат усилия за приемане на общо и оперативно 

определение на планинските райони в рамките на политиката на сближаване в 

съответствие с определението за планински райони, използвано в контекста на 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), така че да 

се обхванат райони, където селскостопанското производство се характеризира със 

специфични фактори, като например значително ограничаване на използването на 

земята, дължащо се на наклона, надморската височина, производителността на 

почвата, много неблагоприятни климатични условия и използване на много скъпо 

специално оборудване; 

2. отбелязва, че неотдавнашните реформи на общата селскостопанска политика (ОСП) 

и регионалната политика предоставят възможност управлението на европейските 

средства, предназначени за сближаването, да се извършва на регионално равнище; 

3. счита, че ЕЗФРСР следва да бъде неразривна част от стратегиите за интелигентна 

специализация и многофункционално развитие на планинските райони; съответно 

призовава Европейската комисия, държавите членки и регионите да засилят 

полезното взаимодействие между различните фондове и мерки в полза на 

планинските райони при подготовката, разглеждането и приемането на 

оперативните програми в контекста на преразглеждането на многогодишната 

финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. или изменението на оперативните 

програми; призовава за по-широко използване на инициативи на ЕС, като например 

воденото от общностите местно развитие (ВОМР) и местните групи за действие 

(МГД) с цел подпомагане на транснационалните мрежи и съвместни методи на 

работа;  

4. призовава Комисията и държавите членки да разработят стратегии с участието на 
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местните и регионалните органи, гражданското общество и икономическите 

субекти на равнището на планинските масиви с оглед на определянето на общи 

планове за действие за развитие, устройство и опазване на въпросните планини; във 

връзка с това приветства и поддържа инициативата за макрорегионална стратегия за 

Алпите; призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид поуките, 

извлечени от изпълнението на други макрорегионални стратегии на ЕС, преди да 

търсят подобен подход в съответните им планински райони; 

Инвестиции, конкурентоспособност и икономическа диферсификация 

 

5. подчертава, че значението на планинските райони и ефективните мерки в ЕС бяха 

включени в последната реформа на ОСП; изразява своето убеждение, че ОСП 

следва да се стреми да компенсира природните и икономическите неблагоприятни 

условия, с които се сблъскват земеделските стопани, но и да им предоставя средства 

за ефективно използване на техните предимства; 

6. подчертава значението на помощите в рамките на първия стълб на ОСП за 

поддържането на селскостопанското производство и на доходите на земеделските 

стопани в планинските райони; припомня, че държавите членки разполагат с 

възможността да въвеждат специфични преки помощи и плащания, обвързани с 

производството, за постигането на тези цели; припомня, че в много държави членки 

в резултат на недостатъчното вътрешно сближаване необвързаните с 

производството помощи по първия стълб са значително по-ниски, отколкото в най-

благоприятните за селскостопанска дейност райони, което допълнително 

ограничава конкурентоспособността на стопанствата; 

7. счита, че мерките в рамките на втория стълб на ОСП трябва да осигурят 

устойчивост, конкурентоспособност и диверсификация на селскостопанското 

производство и преработвателната промишленост в планинските райони; също така 

счита, че подобни мерки биха могли да допринесат за „възраждане на селските 

райони“ чрез подкрепа за създаването на проекти за многофункционално развитие 

на стопанствата, които да генерират добавена стойност и иновации, и чрез 

благоприятстване на селскостопанските инвестиции (в сгради, специално 

оборудване, модернизация и др.) и на запазването на местните породи;  

8. подчертава, че държавите членки и регионите имат възможността съгласно 

Регламента за развитие на селските райони да разработват тематични подпрограми, 

съсредоточени върху потребностите на планинските райони, които отговарят на 

условията за по-високо равнище на подпомагане чрез публично финансиране; 

насърчава ги да се възползват от подобни възможности; отбелязва, че до момента 

нито един компетентен орган не е взел решение да направи това; въпреки това 

счита, че това не означава непременно, че не е предвидена никаква конкретна 

помощ за тези региони; 

9. посочва, че особено внимание следва да се отдели на дребномащабните и/или 

семейните земеделски стопанства; отбелязва, че административните тежести 

представляват критична пречка за малките общности в планинските райони, като по 

този начин застрашават успешното изпълнение на програмите; отново подчертава 

значението на административното опростяване и гъвкавостта на ОСП в 
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съответствие с реформата от 2013 г.; призовава Комисията и държавите членки да 

насърчават въвеждането на оптимизирани административни процедури за 

кандидатстване и управление на използването на средствата, за да се даде на 

малките общности по-добър достъп до финансиране, което да стимулира 

дългосрочното развитие, достъпа до пазарите и създаването на организации на 

производителите в планинските райони; 

Инфраструктура, образование и обучение и ролята на жените 

 

10. счита, че подходящата физическа и ИКТ инфраструктура създава възможности за 

икономически, образователни, социални и културни дейности и намалява 

последиците от периферното положение и изолацията; настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да насочват инвестиции посредством кохезионния и 

инвестиционните фондове към инфраструктурни обекти в планинските райони с цел 

да станат тези райони по-привлекателни за стопански дейности; 

11. припомня, че е съществено да се предприемат мерки в подкрепа на обновяването на 

поколенията, създаването на стабилни и качествени работни места и установяването 

на млади земеделски стопани, по-специално чрез организиране на достъп – с 

помощта на средствата за социално сближаване и финансирането по втория стълб – 

до мултидисциплинарно обучение, което позволява на младите земеделски стопани 

да извършват разнообразни дейности едновременно и/или последователно през 

цялата година и да си създадат комбинации от различни източници на доходи; 

подчертава ролята на научните институти и други образователни заведения, 

свързани с планинското земеделие, и призовава националните и регионалните 

органи да укрепят тяхната роля и да увеличат финансовата подкрепа за 

предлагането на разнообразни образователни възможности, например специфично 

земеделско професионално обучение, съобразено с характеристиките на 

планинските райони, което може да насърчи конкурентоспособността и 

свързаността и да развие иновациите и устойчивото използване на ресурсите в тези 

региони; насърчава в тази връзка участието на младите земеделски стопани в схеми 

за обмен и платформи за електронно обучение; 

12. подчертава значението на активното присъствие и активната роля на жените в 

планинските райони, по-конкретно за насърчаване на процесите на иновации и 

сътрудничество и за запазване на доброто функциониране на тези райони; счита, че 

особено внимание следва да се отдели на подкрепата и насърчаването на жените 

земеделски стопани и жените, извършващи като самостоятелно заети лица дейности 

по директен маркетинг, туризъм, занаяти и занаятчийски проекти; 

 

Околна среда, изменение на климата и опазване на биологичното разнообразие 

13. счита, че планинското земеделие играе важна роля в смекчаването на последиците 

от изменението на климата чрез поглъщането на въглерод от пасищата и горите; 

припомня ключовото значение на земеделието и устойчивото управление на земята 

и горите в планинските райони за опазване на биологичното разнообразие и 

предотвратяване на въздействията върху околната среда и ландшафта, включително 

въздействия върху местообитанията на дивите животни, в резултат на които 
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хищници причиняват сериозни щети на животновъдството; припомня значението на 

водата в планинските райони и природните рискове, които могат да имат верижен 

ефект върху равнините и застроените райони; подкрепя в тази връзка 

финансирането по втория стълб за мерки за съхраняване на вода, за да се гарантира, 

че селскостопанските площи се напояват по устойчив и ефикасен начин и че се 

запазва минимално равнище на дебита на водата в реките; отбелязва 

необходимостта от активно сътрудничество чрез взаимодействие между 

селскостопанските и другите икономически дейности в обектите от „Натура 2000“ и 

в други защитени зони (национални паркове, природни паркове и т.н.), които са 

разположени в планински региони; 

Структуриране на хранителната верига, производство и промоция на качествени 

продукти и други производствени дейности 

 

14. подчертава, че е важно да се създават и подкрепят групи или организации на 

производителите, за да се укрепи позицията на земеделските стопани при воденето 

на преговори в рамките на хранителната верига; счита, че по този начин късите 

вериги на доставки и местните и регионалните пазари могат да бъдат запазени и 

разработени, за да бъдат защитени дребномащабните земеделски стопанства, като в 

същото време се гарантира достъпът до големите пазари; счита, че подобни подходи 

може да са насочени по-специално към подчертаване на качеството и произхода и 

към промоция и защита на продуктите („планински продукти“, защитени 

наименования за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ) и храни с 

традиционно специфичен характер (ХТСХ)) в планинските райони; подчертава, че 

подобни висококачествени хранителни продукти се търсят от растящ сегмент 

потребители и допринасят за развитието на устойчивия туризъм и опазването на 

културната стойност и наследството в планинските райони; 

15. приканва Комисията да популяризира и да укрепва стойността на 

селскостопанските и хранително-вкусовите продукти от планинските райони, като 

засилва промоционалните и  информационните инициативи по отношение на 

обозначението „планински продукти“, както и в по-общ план по отношение на 

обозначенията ЗНП, ЗГУ и ХТСХ; 

16. подчертава, че е важно да се насърчават интегрирани и свързани с територията 

производствени системи, земеделски дейности и предоставяни от земеделските 

стопанства услуги, например преработка на място, преки продажби и маркетинг в 

стопанствата или на пасищата, селски туризъм, социално селско стопанство и 

производство на енергия от възобновяеми източници; счита, че промоцията на 

сродни дейности, ориентирани към селския туризъм, създава по-голяма добавена 

стойност и увеличава туристическия потенциал на тези региони, като развива и 

използва както селскостопанските, така и неселскостопанските качествени и 

традиционни продукти от определен географски район; счита, че целогодишният 

устойчив туризъм може да създава работни места и разнообразно съдържание в тези 

райони, като същевременно съдейства за решаване на проблема с обезлюдяването и 

с липсата на обновяване на поколенията в тези региони; 

17. подчертава специалната икономическа, социална и екологична роля на горите в 

планинските райони и значението на инвестирането в ефективно използване на 
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горските ресурси в тези региони; отбелязва, че устойчивото управление на горите е 

жизненоважно за запазване на здравите и солидни планински горски масиви; 

припомня значителната роля, която горите играят в осигуряването на първични и 

вторични суровини за фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата 

промишленост, като по този начин допринасят за създаването на работни места, 

насърчават икономическата диверсификация в сектора на горското стопанство и 

лесовъдните предприятия и помагат за борба срещу обезлюдяването на планинските 

райони; призовава в това отношение политиката на сближаване да бъде насочена в 

по-голяма степен върху устойчивото управление на горите; 

18. счита, че един специфичен секторен подход за млекопреработвателната 

промишленост следва да бъде насочен към осигуряване на устойчиво производство 

на мляко в планинските райони, и призовава Комисията, държавите членки и 

регионалните органи да прилагат, а именно посредством втория стълб на ОСП, 

придружаващи компенсаторни мерки за производството на млечни продукти в 

неблагоприятни условия, така че да се запази и укрепи селското стопанство и 

ефективното функциониране на земеделските стопанства, и по-специално 

дребномащабните стопанства, в тези региони. 
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