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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно „Актуално 

положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни 

достъпът на земеделските стопани до земята?“, 

A. като има предвид, че сред новите участници процентът на жените, считани за 

първични земеделски стопани, е по-голям в сравнение със селскостопанския 

сектор като цяло; 

1. счита, че е от съществено значение за селското стопанство на ЕС, особено с оглед 

на застаряващото европейско население от земеделски стопани, да се насърчава 

ново поколение от млади земеделски стопани, които да възприемат устойчиви 

практики, да имат глобално мислене и да повишават осведомеността си по 

въпросите, свързани с околната среда, за да се осъществи преходът към 

нисковъглеродно, ресурсно ефективно общество и за справяне с многото 

предизвикателства на бъдещето, като например изменението на климата, 

опазването на природните ресурси (вода и въздух), подобряването на качеството 

на почвата, увеличаването на биологичното разнообразие и насърчаването на 

устойчиво селскостопанско производство по цялата производствена верига, чрез 

разработване на производствени техники, които увеличават безопасността и 

качеството на продуктите, с акцент върху здравословните и питателни храни; 

2. счита, че развитието на съвременни и екологосъобразни земеделски практики и 

подпомагането на късите вериги на доставка, които укрепват положението на 

производителите във веригата на добавената стойност и насърчават качеството на 

храните, ще направи селското стопанство по-привлекателно за младите 

земеделски стопани; 

3. призовава Комисията да осигури по-голяма съгласуваност на мерките за опазване 

на околната среда и тяхното хармонизиране; припомня необходимостта младите 

земеделски стопани да разполагат с ясни и лесни за изпълнение мерки; 

4. подчертава необходимостта да се вземе предвид разнообразието на различните 

територии, и по-специално тези в затруднение, които изискват съобразена с 

потребностите им подкрепа; 

5. призовава Комисията да увеличи научните изследвания в областта на 

използването на земеделски технологии и практики, които дават възможност за 

устойчиво селско стопанство с ниско въздействие върху околната среда; 

6. припомня, че за да се постигне устойчиво селско стопанство, младите земеделски 

стопани трябва да могат да инвестират и да придобиват земеделска земя, да 

придобиват нови или употребявани машини, както и да оптимизират своите 

селскостопански техники; 
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7. подчертава, че инструментите на настоящата обща селскостопанска политика 

(ОСП) за младите земеделски стопани и новите участници следва да бъдат 

засилени и опростени, за да отговарят на реалните потребности на младите 

земеделски стопани, чрез въвеждането на нови инструменти като взаимните 

фондове или ефекта на застраховането върху стимулирането на печалбите, които 

могат да защитят доходите на земеделските стопани от нестабилността на 

пазарните цени; отбелязва, че тези инструменти трябва да бъдат насочени към 

специфичните потребности на младите земеделски стопани и новите участници, с 

особен акцент върху достъпа до земеделска земя, както и към техните 

икономически и социални потребности, и да целят да насърчават проекти с най-

висока добавена стойност за земеделските стопани, които опазват околната среда 

и насърчават ясно разграничение между нови участници и млади земеделски 

стопани; добавя, че младите земеделски стопани следва да могат да 

диверсифицират своите селскостопански предприятия; подчертава, че 

административните процедури за млади земеделски стопани следва да бъдат 

ефикасни и опростени, с цел да се сведе до минимум административната тежест за 

заявителите и публичните органи; счита, че употребата на екологосъобразни и 

щадящи климата иновативни решения и технологии, с цел да се засили 

селскостопанската конкурентоспособност и продоволствената сигурност в 

дългосрочен план, е въпрос от ключово значение; 

8. счита, че броят години, през които дадено предприятие може да се възползва от 

подкрепа, следва да бъда преразгледан и увеличен на поне 7, а не на 5 години, за 

да се насърчи обновяването на поколенията; 

9. приканва Комисията и държавите членки да подкрепят и финансират научните 

изследвания и използването на иновационните екологични практики и 

разработването на възобновяеми енергийни източници в стопанствата, както и да 

насърчат обмена на най-добри практики между земеделските стопани; 

10. подчертава, че обновяването на поколенията е от ключово значение за 

поддържането на жизнеспособни селски райони и управлявани от семейства 

стопанства в цяла Европа, насърчаващи създаването на работни места, 

устойчивата стопанска дейност и иновациите, като същевременно се гарантира 

непрекъснатостта на селскостопанското производство, опазва се естественият и 

културният ландшафт на територията и се укрепват местните общности;  

11. счита, че възрастта на младите земеделски стопани следва да бъде взета предвид 

във връзка с обновяването на поколенията и че следва да се насърчава 

прехвърлянето на собствеността на земеделските стопанства на по-ранен етап;  

12. отбелязва, че това изисква приемането на дългосрочна перспектива, по-конкретно 

по отношение на достъпа до инфраструктура и услуги, като например 

здравеопазване, социални услуги, образование, транспорт, високоскоростни 

широколентови мрежи, достъп до кредитиране при устойчиви условия, 

подходящи данъчни облекчения за закупуване или вземане под аренда на земя, 

опростяване на бюрократичните процедури, укрепване на вече съществуващите 

или създаване на нови агенции, които да се занимават с предлагането на услуги за 

младите земеделски стопани, съобразени с техните потребности и новите цифрови 
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технологии; поради това счита, че е от съществено значение да се гарантира, че 

младите земеделски стопани в селските райони имат възможност да развиват 

своите стопанства и да издържат семействата си; 

13. посочва, че по-голямата и по-силната организация на земеделските стопани, чрез 

създаването на кооперации и създаването на организации на производители (ОП) 

в регулираните на равнище ЕС от Регламента за общата организация на пазара 

(ООП) сектори, може да допринесе за по-висока рентабилност на 

селскостопанската дейност и да спомогне за защитата на доходите на 

земеделските стопани, особено на младите земеделски стопани, като съпътства 

избора на производства и оползотворява максимално характеристиките на 

селските райони; допълва, че структурна реформа на организациите на 

производителите, имаща за цел да ги направи по-отговорни, по-силни и по-

ефективни, в комбинация с по-голяма степен на обединяване, ще може да 

допринесе преди всичко за защитата и увеличаването на рентабилността на 

сектора във времето; 

14. подчертава, че младите земеделски стопани и новите участници са важни 

източници на иновации и предприемачество в селското стопанство, които 

осигуряват редица предимства, като например въвеждането на нови знания или 

техники, разработването на нови бизнес модели, основани на крайните 

потребители, развитието на по-устойчиви земеделски системи, разработването на 

нови организационни модели (например съвместна обработка на земя, 

предварително финансиране, колективно финансиране), задълбочаването на 

връзките между селското стопанство и местната общност, както и адаптирането 

на традиционните знания с цел разработване на бизнес иновации (например 

непромишлено производство на храни); 

15. посочва, че нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни, 

чието налагане позволява на купувача и/или преработвателя или търговеца да се 

възползват от своето значително предимство в преговорната сила спрямо своите 

доставчици, представляват сериозна заплаха за стабилността на предприятията на 

земеделските стопани, обезкуражават младото поколение да поема стопанствата 

от своите родители и възпрепятстват по-голямото включване на млади земеделски 

стопани в обновяването на поколенията в селските райони; настоятелно призовава 

Комисията да приеме подходящи правила на европейско равнище;  

16. отчита факта, че достъпът до земя се счита за най-съществената пречка пред 

младите земеделски стопани и новите участници; 

17. припомня, че трансферът на знания към участниците, отговорни за прилагането 

на политиката в областта на околната среда, продължава да е ключово 

предизвикателство, което трябва да бъде спешно преодоляно с необходимата 

техническа и финансова подкрепа; подчертава, че младите земеделски стопани 

трябва да бъдат обучени и квалифицирани посредством качествени курсове на 

обучение, в които да се обръща специално внимание на най-слабо развитите 

умения, за да им се даде възможност за професионално израстване и намиране и 

прилагане на все по-сложните решения, необходими за посрещане на настоящите 

и бъдещите предизвикателства, свързани с околната среда, качеството и 



 

PE615.402v02-00 6/10 AD\1148951BG.docx 

BG 

икономиката, включително достъпа до и използването на последните 

технологични новости в селското стопанство или устойчивото селско стопанство; 

счита, че нивото на образование на младите земеделски стопани ще играе 

ключова роля при преодоляването на бъдещите предизвикателства и че по-

високите образователни степени поради това следва да бъдат възнаграждавани с 

по-висока финансова помощ; подчертава, че това обучение трябва да бъде 

насърчавано и подкрепяно от институциите с цел намаляване на технологичните 

различия; в този контекст призовава за развитие и предаване на знанията и 

иновациите; подчертава, че с цел насърчаване на успешните решения и 

иновациите административните тежести не трябва да се увеличават;  

18. насърчава създаването на схема от типа на „Еразъм“ с цел подобряване на 

уменията и опита на младите земеделски стопани; счита, че подобна програма 

следва да акцентира върху професионалното обучение, би била полезна за 

младите земеделски стопани и също така ще насърчи схемата за млади земеделски 

стопани; 

19. счита, че е необходимо да се модернизира професионалното обучение, 

предоставяно в селските райони; счита, че следва да се улесни достъпът до 

Европейския социален фонд (ЕСФ) и да се даде по-голям бюджет за 

професионалното обучение в селските райони; 

20. призовава Комисията и държавите членки да предложат повече възможности за 

обучение за потенциални и утвърдени млади земеделски стопани, в т.ч. умения за 

започване на дейност като земеделско предприятие, селскостопански, 

технологични и предприемачески умения, като например експертни познания и 

опит в областта на маркетинга, работата в мрежа, комуникациите и финансите; 

21. приканва Комисията и държавите членки да предприемат мерки за подсигуряване 

на доходите на земеделските стопани срещу климатичните, санитарните и 

икономическите рискове, като по този начин се постигне засилване на 

устойчивостта на земеделските стопанства, по-специално чрез въвеждането на 

нови инструменти за управление на риска и за подсилване на вече 

съществуващите; 

22. подчертава значението на съгласуваността между местните, националните мерки 

и мерките на ЕС за младите земеделски стопани; призовава държавите членки да 

улесняват обновяването на поколенията, включително чрез законите за 

наследството и данъчното облагане, правилата относно достъпа до земя, 

прозрачните процедури, териториалното планиране и стратегиите за 

приемственост в земеделските стопанства; отбелязва, че сегашната система на 

плащания по ОСП, както и по-специално необвързаното с производството 

подпомагане, може да доведе до по-високи арендни и покупни цени, не насърчава 

прехвърлянето на земеделска земя и не защитава в достатъчна степен младите 

земеделски стопани от нестабилността на селскостопанските цени, на която те са 

изложени в по-голяма степен по ясни причини, свързани с факта, че те тепърва 

стартират и им липсва практически опит, или могат да имат ограничени достъпни 

финансови инструменти; 

23. призовава Комисията и държавите членки да поемат твърд ангажимент за 



 

AD\1148951BG.docx 7/10 PE615.402v02-00 

 BG 

създаването на канали за директен маркетинг, които да предоставят възможност 

на младите земеделски стопани да продават продуктите си на местните пазари по 

по-устойчив начин и с по-голяма печалба; 

24. препоръчва преразглеждането на изпълнението на мерките, които биха 

мотивирали по-възрастните стопани да прехвърлят стопанствата си на млади 

земеделски стопани, като например схемата за „излизане от селскостопанска 

дейност“ и други стимули за пенсиониране; 

25. счита, че всяка успешна стратегия за обновяване на поколенията следва да се 

основава на всеобхватен подход, да насърчава добри екологични практики и да 

бъде насочена към създаване на нови възможности за работа за младите хора, 

гарантиране на непрекъснатостта на селскостопанското производство, 

резултатите на територията и укрепването на общностите, като същевременно 

улеснява достъпа на младите земеделски стопани до земя чрез прозрачни 

процедури и справедливи договори, банково финансиране и други схеми за 

кредитиране, концесионно финансиране, насочено към младите нови участници, 

особено за малките стопанства, насърчаващо обмена между младите стопани от 

различни страни, по подобие на програмата „Еразъм“, консултантски услуги, 

селскостопанско обучение и устойчиви селскостопански практики; подчертава, че 

това следва да превърне устойчивото селско стопанство, което е от жизненоважно 

значение за човечеството, в привлекателна и устойчива професия за младите 

земеделски стопани и обществото като цяло; подчертава, че работата на младите 

земеделски стопани следва да бъде призната в гражданското общество като 

обществено полезна дейност и че младите земеделски стопани следва също да 

получават признание за своята работа; 

26. обръща внимание на специфичните особености на най-отдалечените региони на 

ЕС, чиято екологична, климатична и санитарна действителност е уникална и 

много различаваща се от тази на европейския континент, и в тази връзка 

призовава, съгласно предвиденото в член 349 от ДФЕС, на тези региони и на 

специфичните им потребности и предимства да се обърне по-голямо внимание 

при създаването и прилагането на инструментите по ОСП, предназначени за 

младите земеделски стопани, включително по отношение на достъпа до 

финансиране; 

27. подчертава, че малките и семейните предприятия, които работят при трудни 

условия и търсят допълнителни източници на приходи, следва да бъдат 

подкрепяни дори в още по-голяма степен, например чрез финансиране на 

консултантски услуги или иновативни бизнес модели; 

28. счита, че е важно да се насърчи разширяването на мрежи от изследователи, учени, 

мениджъри и млади европейски земеделски стопани, които се интересуват от 

намирането на нови модели на икономическо развитие, за да се достигне до 

новаторски решения на социалните и пазарните потребности, възникващи в света 

на новите селскостопански предприятия; 

29. препоръчва по отношение на обновяването на поколенията да се вземе под 

внимание и обновяването на поколенията в полза на младите и по-възрастните 

земеделски стопани; отбелязва, че е от голямо значение за земеделските стопани 
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да изготвят планове за приемственост в стопанството, и отбелязва също така 

необходимостта от преходни плащания за улесняване на тази приемственост; 

30. подчертава, че във всяка бъдеща ОСП следва да бъде разгледана възможността за 

въвеждане на задължителна мярка за помощ при започване на стопанска дейност 

за младите земеделски стопани. 
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