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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:

1. отбелязва, че природното ни наследство е важен екологичен актив, който е от 
основно значение за благосъстоянието на човека; счита, че всички държави членки 
на ЕС следва да си сътрудничат и да координират усилията си, за да се гарантира 
по-ефективно използване на природните ресурси и да се избегнат нетните загуби по 
отношение на биоразнообразието и услугите, предлагани от екосистемите, както в 
селските, така и в градските райони;

2. приветства новата Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие, но не подкрепя 
предложението на Комисията за създаване на допълнителен компонент – плащания 
за „екологизиране“, както е предложено в проекта за реформа на ОСП до 2020 г.; 
счита, че предложенията на Комисията ще повишат административните разходи и 
ще бъдат в противоречие с целта за опростяване на ОСП;

3. счита, че преди да предприемем по-нататъшно екологизиране на ОСП, следва да 
проверим влиянието на подобни действия върху конкурентоспособността на 
земеделието на ЕС на глобалния пазар;

4. отбелязва препоръките на Комисията за реформа на ОСП, включително ясно 
формулираните мерки в рамките както на първия, така и на втория стълб с цел 
съхраняване и подобряване на биологичното разнообразие; във връзка с това 
подчертава особената роля на селското стопанство, което вече е дало голям принос 
за съхраняването на разнообразието на видовете и биотопите и също така ще 
допринесе значително за успеха на европейската Стратегия за биологичното 
разнообразие, основана на добрите селскостопански практики, включително 
устойчива употреба на водните ресурси;

5. подчертава необходимостта от изместване на фокуса от средствата към резултатите 
при оценка на ефективността на прилаганите инструменти;

6. изразява убеждението си, че така нареченото „екологизиране“ на ОСП следва да се 
прилага по ефективен и небюрократичен начин, без да води до дискриминация 
спрямо вече съществуващи селскостопански екологични мерки; наред с другото 
призовава – с оглед необходимостта от намаляване на административната тежест, 
след 2014 г. зад всички плащания, свързани с ОСП, да залегнат строги правила за 
кръстосано спазване, които следва да могат да се прилагат и контролират по 
прозрачен и възможно най-прост начин;

7. счита, че допълнително въздействие върху околната среда на равнище ЕС може да 
бъде постигнато в рамките на ОСП основно чрез по-ефективно прилагане на 
правилата за кръстосано спазване (включително от страна на всички държави 
членки, прилагащи стандартите за „добро селскостопанско и екологично състояние“ 
(ДСЕС) и привеждане в съответствие на начина, по който директивите се прилагат), 
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изпълнение на агроекологични програми и подкрепа за обектите по Натура 2000 
при по-добро финансиране на втория стълб на ОСП;

8. припомня ключовата роля на ОСП за гарантиране сигурността на доставките с 
висококачествени и достъпни за потребителя храни; в тази връзка отбелязва факта, 
че предложението на Комисията за задължително, мащабно определяне на 7% от 
обработваемата земя като приоритетна екологична площ се счита за 
нецелесъобразно и непрактично – особено там, където в продуктивните региони 
тази земя вече няма да е на разположение за производството на храни;

9. припомня значението на поддържането на силна и икономически 
конкурентоспособна селскостопанска и лесовъдска дейност, за да се гарантира 
съхраняването на ландшафта и биологичното разнообразие в Европа; подчертава, че 
недостатъчната употреба и изоставянето на селскостопански земи може да има 
катастрофални последици за естествената среда, и във връзка с това призовава 
бюджетът на ОСП след 2013 г. да се поддържа поне на настоящите нива, за да се 
гарантира жизнеспособността на селските райони и продължаването на 
селскостопанските практики в Европа;

10. призовава Комисията в контекста на новата реформа на ОСП да увеличи усилията 
си за подкрепа на секторите в селското стопанство, които доказано допринасят за 
запазването на биологичното разнообразие и в частност сектора на пчеларството; 
изтъква, че дивите и домашните насекоми, като пчелата например, допринасят за 
80 % от опрашването на цветните растения, че намаляването на броя им, което ги 
застрашава, е огромно предизвикателство за нашите общества, чието производство 
на селскостопански продукти и следователно прехраната зависи до голяма степен от 
опрашването на цветните растения; във връзка с това подчертава, че в мерките, 
които ще бъдат предприети за опазването на биологичното разнообразие, следва да 
се обърне особено внимание на пчеларството;

11. припомня – предвид това, че повече от половината територия на Европа се 
управлява от земеделски производители – че ОСП е инструмент от първостепенно 
значение за постигане на биологично разнообразие, тъй като европейските 
земеделски производители допринасят значително за осъществяване на 
европейските цели по отношение на биологичното разнообразие и изменението на 
климата; подкрепя приемането на пакет от приложими практики на равнище 
земеделски стопанства за по-нататъшно преориентиране на ОСП към компенсации 
за осигуряване на обществени блага;

12. счита, че понастоящем пазарът не успява да вземе предвид икономическата 
стойност на услугите, предлагани от екосистемите, и да възнагради онези, които 
управляват добре земята, за да предоставят тези услуги; следователно счита за 
необходимо да заплаща обществените блага, предоставени от селскостопанския 
сектор, с цел гарантиране на поддържането и подобряването на биологичното 
разнообразие; в този контекст счита, че иновативните решения и проектите за 
сътрудничество следва да заемат значимо място; приканва Комисията и държавите 
членки да насърчат проектите, в които се предвижда партньорско участие на 
земеделските производители;
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13. отбелязва факта, че и понастоящем в рамките на ОСП се прилагат многобройни 
мерки, които допринасят за подобряване опазването на околната среда и 
запазването на природните ресурси и отговарят на предизвикателствата на 
изменението на климата, запазването на биологичното разнообразие, както и на 
изчерпването на водните ресурси и плодородието на почвите; изтъква, че почвите 
имат жизненоважна роля за постигането на целите на ЕС в областта на 
биологичното разнообразие; счита, че посредством финансирано от ЕС пряко 
плащане за допълнителна площ ОСП следва да възнаграждава земеделските 
производители, които предоставят допълнителни екосистемни услуги, също и за 
действия по укрепването на биологичното разнообразие, извършвани в допълнение 
към задълженията, произтичащи от ДСЕС;

14. счита, че мерките за развитие на селските райони трябва да продължават да дават 
отговор на предизвикателствата в областта на изменението на климата, запазването 
на биоразнообразието, продоволствената сигурност, устойчивото управление на 
природните ресурси, както и да насърчават балансирано териториално сближаване и 
заетост; поради това призовава за укрепване на втория стълб и за решителни 
подобрения в екологичната насоченост на този стълб, както и в ефективността на 
неговите селскостопански екологични мерки, включително чрез минимални 
задължителни разходи от селскостопанските средства за селскостопански 
екологични мерки;

15. подчертава, че само едно функциониращо, устойчиво, мащабно и продуктивно 
селско стопанство е в състояние да предостави онези допълнителни услуги, които 
обществото изисква под формата на обществени блага; поради това се застъпва за 
балансиран подход, който да интегрира въвеждането на допълнителни мерки за 
опазване на околната среда и ключовата роля на ОСП при гарантиране на 
ефективно производство;

16. подчертава необходимостта от по-ефективно сътрудничество на равнището на ЕС в 
областта на научните и приложните изследвания по отношение на разнообразието 
от животински и растителни генетични ресурси, за да се гарантира тяхното 
съхранение и подобряване на способността им за адаптиране към изменението на 
климата и да се насърчава тяхното ефективно включване в програмите за генетично 
подобряване на производството;

17. подчертава необходимостта от подкрепа на екологосъобразните земеделски 
практики, включително употребата на традиционен посадъчен материал и местни 
сортове растения с цел опазване на биологичното разнообразие; отбелязва факта, че 
разнообразието от видове и биотопи, за което понастоящем се счита, че заслужава 
да бъде опазвано, се дължи на начина на използване на земята в селското и горското 
стопанство в Европа в миналото, поради което той следва да бъде продължен като 
част от стратегията за устойчиво използване на земята; във връзка с това отбелязва 
факта, че различните дадености като климат, почви и водни ресурси са обусловени 
преди всичко на местно и регионално равнище и че поради това регионалните 
предпоставки следва да се вземат предвид и съответно да се намират разнообразни 
възможности за използване;
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18. препоръчва разгръщането на управлението чрез мобилизация на гражданите, както 
и на нетърговските организации и икономическите оператори, като конкретно за 
последните се акцентира върху интеграцията на биоразнообразието в стратегиите на 
предприятията; подчертава необходимостта от организиране на кампании за 
повишаване на осведомеността и информиране относно биологичното 
разнообразие, предназначени за всички възрастови и социални категории, като 
кампаниите за деца и младежи следва да се провеждат предимно в училище; счита, 
че образованието и професионалното обучение, особено в областта на земеделието, 
лесовъдство и свързани с тях сектори, следва да бъдат насочени в по-голяма степен 
към ролята на биологичното разнообразие; счита, че земеделските производители 
имат основна роля в съхранението на биологичното разнообразие и че поради това 
те следва да бъдат насърчавани и мотивирани да участват активно в съответните 
програми;

19. насочва вниманието на Европейската комисия към последиците от 
селскостопанската дейност върху определени политики за подпомагане на 
биологичното разнообразие и по-специално върху въздействието на едрите 
хищници (по-специално на мечката и вълка) върху селскостопанската икономика, 
условията на труд и психологията на животновъдите.
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