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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 

за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че ЕС и всички негови държави членки са подписали Парижкото 

споразумение и следователно са ангажирани с ограничаването на глобалното 

затопляне до нива далеч под 2°C в сравнение с нивата преди индустриализацията и 

с продължаване на усилията за по-нататъшно ограничаване на повишаването на 

температурата до 1,5°C в сравнение с нивата преди индустриализацията; 

1. приветства Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и нейните цели за 

устойчиво развитие; призовава да се отдели еднакво внимание и на трите стълба на 

устойчивостта (социален, екологичен и икономически); изтъква, че въпреки че 

селското стопанство на ЕС вече дава ценен принос за устойчивото развитие с 

помощта на Общата селскостопанска политика (ОСП), екологичните изисквания и 

изискванията за кръстосано спазване, то все още трябва да се адаптира по-добре на 

световно, европейско и национално равнище към по-сложни и взаимосвързани 

тенденции и предизвикателства, пред които светът е изправен понастоящем, като 

същевременно се обръща специално внимание на целите за устойчиво развитие 

(ЦУР); 

2. изтъква ключовия принос на европейския селскостопански сектор към постигането 

на целите на ООН, по-специално ЦУР 2 за премахване на глада, за гарантиране на 

продоволствена сигурност и подобряване на храненето, както и насърчаване на 

устойчивото селско стопанство; признава, освен това, неговото значение за 

допринасяне за други цели за устойчиво развитие като устойчивото управление на 

водите (ЦУР 6), достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички (ЦУР 

7), траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж (ЦУР 8), устойчиви 

производствени модели (ЦУР 12), борба с изменението на климата (ЦУР 13) и 

устойчиво управление на горите, спиране и обръщане на процеса на деградацията 

на земята, борба с опустиняването и преустановяването на загубата на 

биоразнообразие (ЦУР 15); 

3. изтъква уникалната и взаимнодопълваща се връзка между селското стопанство, 

околната среда и продоволствената сигурност; във връзка с това изтъква ролята, 

която играят агроекологичните схеми на местно равнище в различните държави 

членки за засилване и подобряване на тази връзка; 

4. призовава Комисията да насърчава по-ефективни агрономски практики – например 

агроекологични подходи и подходи за диверсификация – и по-добро устойчиво 

управление на селскостопанските ресурси в Европейския съюз и в трети държави с 

цел да се намалят разходите за материали и загубите на хранителни вещества, да се 

увеличи трансферът на знания и иновации, ресурсната ефективност, разнообразието 

на културите и устойчивостта на земеделските стопанства; 

5. посочва, че жените в развиващите се държави, заети в селското стопанство, биха 

могли да увеличат добивите в земеделските стопанства с 20 – 30%, ако разполагаха 

със същия достъп до ресурси като мъжете; изтъква, че тези добиви биха могли да 
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намалят с 12 – 17% броя на гладуващите хора по света; 

6. посочва, че секторът на земеделието в ЕС гарантира милиони работни места в 

селските райони в сектора на селското стопанство и други сектори, гарантира 

доставките на храни и продоволствената сигурност и привлича хора към селските 

райони като места за живеене, стопанска дейност и отдих; изтъква освен това, че 

ландшафти с голямо биологично разнообразие и висока природна стойност 

привличат хора към селските райони, като по този начин носят добавена стойност за 

тези райони; отбелязва голямото значение на политиката за развитие на селските 

райони при изграждането на жизнеспособни, стабилни и динамични селски 

общности и икономики; изтъква, че по-добрият достъп за земеделските стопани до 

ресурси е от основно значение за постигане на тази цел; 

7. призовава да се развива земеделието чрез съсредоточаване върху семейните 

стопанства с помощта на по-добро използване на европейските фондове като 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и при обръщане на 

специално внимание на малките и средните предприятия, чрез споделяне и 

трансфер на експертен опит и използване на предимствата на местните и 

регионалните вериги за създаване на стойност и вериги на производство и заетост в 

региона, с по-голям акцент върху крайградските връзки и директните продажби, 

които са успешен модел в много части на ЕС; счита, че способността на 

селскостопанските производители да получават справедливо възнаграждение от 

своя труд е предварително условие за устойчивостта на европейското селско 

стопанство, както и гаранция за благосъстоянието на селскостопанските 

производители; 

8. счита, че трябва да се осигурят подходящи равнища на публични инвестиции, така 

че да се гарантират дълготрайни, устойчиви и приобщаващи решения; 

9. подчертава по-специално основната роля на жените като членове на семейните 

земеделски стопанства – главната социалноикономическа клетка на селските 

райони, за грижата за производството на храни, съхраняването на традиционните 

знания и умения и на културната идентичност, както и за опазването на околната 

среда, като се има предвид, че жените в селските райони също са засегнати от 

разликите в заплащането и пенсиите; 

10. припомня, че е важно да се гарантират съответните публични услуги, особено 

грижите за децата и възрастните хора, като се има предвид, че тези услуги са 

особено важни за жените, които традиционно изпълняват главната роля в грижите 

за младите и възрастните членове на семейството; 

11. приветства ангажимента на Комисията да предприеме по-нататъшни действия по 

опростяване на Общата селскостопанска политика и призовава Комисията да вземе 

надлежно предвид всички подходящи предложения за по-нататъшно опростяване, 

както и подход, насочен към целта; 

12. изтъква важната роля на традиционните знания и хранителни продукти, особено в 

най-отдалечените райони, планинските и необлагодетелстваните райони на ЕС, 

както и икономическия принос на европейските схеми за качество, като защитено 

географско указание (ЗГУ), за местните райони; припомня единодушната подкрепа 
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на Европейския парламент за разширяването на тази защита върху по-голяма гама 

от регионално произвеждани стоки; в тази връзка подчертава наред с това ролята на 

схемите за качество на ЕС (ЗНП/ЗГУ/ХТСХ) в създаването и задържането на 

поминък в тези райони; признава, че тези схеми са по-широко известни само в 

някои държави членки, и призовава за повишаване на информираността в целия 

Съюз относно техните предимства; 

13. изтъква значението и потенциала на устойчивото управление на горите в Европа 

(включително недървесните ресурси), което осигурява работни места, създава 

добавена стойност и допринася значително за постигането на целите по отношение 

на биологичното разнообразие, климата и опазването на околната среда; изтъква 

необходимостта от интегриране на различните видове употреба на дървесината, за 

да се развива ресурсът устойчиво в неговата цялост; изтъква, че въпреки че ЕС не 

разполага с обща политика за горите, управлението на горите следва да отговаря на 

изискванията, изготвени в рамките на „Forest Europe“ (конференция на министрите 

относно защитата на горите в Европа); 

14. подчертава важната роля на устойчивото производство и използване на дървесина и 

други горски материали като корк и производните на дървесината, включително 

текстилни влакна, за развитието на устойчиви икономически модели и създаването 

на зелени работни места; 

15. изтъква приноса на средиземноморската гора и агро-лесовъдната система „dehesa“ –

, която безпроблемно съчетава устойчиво, екстензивно животновъдство с дейности 

в селското и горското стопанство – за целите на опазването на биоразнообразието и 

осигуряването на неговата устойчивост, с оглед на признаване и подкрепа в рамките 

на ОСП; 

16. признава необходимостта от по-добри средства за транспортиране и логистика за 

управлението на горите и добива на дървесина; ето защо призовава държавите 

членки да разработят устойчиви системи за логистика и дърводобив, които да 

оказват слабо въздействие върху климата; 

17. подчертава, че е важно да има споделена визия и рамка за действия за всички 

държави членки със специален акцент върху основните движещи сили на 

развитието на устойчивото селско стопанство, като например политиките в областта 

на устойчивите ресурси и климата; 

18. изтъква значението на биоенергията за селскостопанските предприятия и 

биоикономиката, както и на инсталациите, за производството, съхранението, 

разпределението и използването на място на енергия от възобновяеми източници, 

тъй като те помагат за гарантирането на приходите на селскостопанските 

производители като им предоставят допълнителен продукт, който да продават, и 

създават и запазват висококачествени работни места в селските райони; изтъква, че 

развитието на биоенергия трябва да се осъществява устойчиво и не бива да спъва 

производството на храна за човека и животните; изтъква, че енергийните 

потребности следва вместо това да бъдат покрити чрез насърчаване на използването 

на отпадъци и странични продукти, които не са полезни за никой друг процес; 

19. отбелязва, че борбата с разхищението и загубите на храни по цялата верига на 
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производство и доставки е важен аспект на устойчивото развитие, към който 

селското стопанство трябва да даде своя принос; изтъква, че чрез оползотворяване 

на отпадъците от селскостопанския сектор и от храни (когато не могат да се 

използват другаде) и животинския тор, например в инсталации за биогаз, 

биорафинерии и производството на торове, биоикономиката е друг инструмент, 

който като част от кръговата икономика може да се използва за подпомагане на 

намаляването на въздействието върху околната среда на селското стопанство, чрез 

намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители във въздуха, почвите и 

водите, и може също така да допринесе за по-ефикасно и устойчиво използване на 

ресурсите; изтъква значението на подкрепата по линия на втория стълб за 

въвеждането на технологии, които позволяват оползотворяване на отпадъците от 

селскостопанския сектор с оглед на неговата ефективност; призовава Комисията и 

държавите членки да инвестират в такава технология, когато това е уместно; 

20. подчертава значението на вторичните продукти от производството на биогорива 

като регионален източник на богат на протеини фураж, 70% от който през 2012 – 

2013 г. се е наложило да бъде внесен от държави извън ЕС1; 

21. изтъква приноса на животновъдния сектор за икономиката на ЕС и за устойчивото 

селско стопанство, особено когато е включен в обработваеми производствени 

системи; насочва вниманието към потенциала за активно управление на кръговрата 

на хранителните вещества в сектора на животновъдството за намаляване на 

екологичното въздействие на емисиите на CO2, амоняк и нитрати; освен това 

обръща внимание на потенциала на интегрираното земеделие да допринася за по-

добро функциониране на селскостопанската екосистема и безвреден за климата 

земеделски сектор; 

22. отбелязва, че увеличаването на бобовите култури в сеитбооборота при 

обработваемите площи може да създаде взаимноизгодно положение за нуждите на 

земеделските стопани, животните, биологичното разнообразие и климата; призовава 

Комисията да изготви план в областта на протеините, който да включи бобовите 

култури в сеитбооборота; 

23. счита за необходим по-нататъшния напредък в прецизното земеделие, 

цифровизацията, рационалното използване на енергията, селекцията на растенията и 

животните, както и в интегрирането на управлението на вредителите при 

необходимост, тъй като повишаването на ефективността въз основа на ЦУР и 

функционалното биоразнообразие ще спомогнат за намаляване на изискванията по 

отношение на земята, както и на въздействието на земеделието върху околната 

среда; счита, че използването на биологичното разнообразие за целите на 

земеделските стопани би могло да допринесе за подобряване на доходите, здравето 

на почвите и резултатите, както и да спомогне за подобряване на борбата с 

вредителите и опрашването; изтъква в тази връзка, че е важно да се постигне 

подобрена регулаторна рамка, за да се осигурят навременни, ефикасни и ефективни 

процедури за вземане на решения; изтъква, че тези „интелигентни“ решения следва 

да стимулират и подкрепят инициативи, съобразени с потребностите на малките 

земеделски стопанства без икономии от мащаба, които да се възползват от новите 

                                                 
1 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf
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технологии; 

24. счита, че е от съществено значение да се поддържат и развиват резултатите при 

традиционните и местните породи, като се има предвид тяхната способност да се 

адаптират към характеристиките на родната им среда, както и да се спазват правата 

на земеделските стопани да отглеждат растения самостоятелно и да съхраняват и 

обменят семена от различни видове и сортове, за да се гарантира генетичното 

разнообразие на селското стопанство; отхвърлят всякакви опити за патентоване на 

живи организми, на растения и животни, на генетичен материал или основни 

биологични процеси, особено когато са засегнати местни породи, разновидности и 

характеристики; 

25. счита, че с цел по-нататъшно насърчаване на високи резултати и качество на 

земеделието в Европа и привеждане на европейското селско стопанство в 

съответствие с Програмата до 2030 г., е необходимо да се продължи насочеността 

към научните изследвания, иновациите и обучението и да се инвестира в 

консултантски услуги в селското стопанство; подчертава значението на 

непрекъснатите професионални разработки в сферата на новите технологии, за да се 

постигне ефективност и екологична устойчивост; призовава следователно за 

продължаване на научноизследователската и развойна дейност в областта на 

високо- и нискотехнологичните приложения и растителната защита, включително 

биологичните пестициди с нисък риск и биологичните възможности за контрол, 

възможността за намаляване на потреблението на вода и подобряване на качеството 

на почвата; 

26. призовава Комисията да представи план за действие и да сформира експертна група, 

за да се работи за по-устойчива система за управление на вредителите по 

растенията; изтъква необходимостта от система за управление на вредителите, 

която подобрява взаимодействието между усилията за селекция на растенията, 

естествените системи за борба с вредителите и използването на пестициди; 

27. признава дългосрочните предизвикателства, свързани с устойчивото селско 

стопанство, и призовава Комисията и държавите членки да разработят дългосрочен 

инвестиционен план за базови и приложни научни изследвания, при който да бъде 

гарантирана приемственост на финансирането; призовава също така Комисията и 

държавите членки да инвестират в обучението на специалисти по устойчиво селско 

стопанство и да предоставят възможността за консултации с експерти; 

28. счита за необходимо да се насърчи въвеждането на широколентовия достъп и 

подобряването на свързаността в селските райони в сферата на транспорта, за да 

може да се допринесе не само за целите на екологичната устойчивост, но и да се 

спомогне за увеличаване на растежа в селските райони, който благоприятства 

интегрираното устойчиво развитие в екологичен, икономически и социален аспект. 



 

PE600.908v02-00 8/9 AD\1126394BG.docx 

BG 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Дата на приемане 30.5.2017    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

29 

4 

3 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, 

Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De 

Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard 

Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, 

Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław 

Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, 

Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia 

Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, 

Marco Zullo 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Bas Belder, Franc Bogovič, Hannu Takkula 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Christofer Fjellner 

 
 



 

AD\1126394BG.docx 9/9 PE600.908v02-00 

 BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

29 + 

PPE Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, 

Elisabeth Köstinger, Marijana Petir 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria 

Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

ECR Bas Belder, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk 

ALDE Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Hannu Takkula 

ENF Edouard Ferrand, Philippe Loiseau 

 

4 - 

GUE/NGL Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez 

EFDD John Stuart Agnew 

 

3 0 

Verts/ALE Martin Häusling, Bronis Ropė 

EFDD Marco Zullo 

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 


