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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва ширещото се безпокойство във връзка с понастоящем намаляващото, но 
акумулирано отрицателно въздействие на ОСП върху развиващите се страни; 
изразява съжаление, че в съобщението на Комисията относно общата 
селскостопанска политика през 2020 г. не се споменава това отражение; призовава 
новата ОСП да включва като основна цел принципа за ненанасяне на вреди на 
развиващите се страни;

2. призовава ОСП след 2013 г. да премахне всички субсидии за износа и да отдели 
преките плащания от производството, за да се създадат равнопоставени условия 
между селскостопанските продукти от ЕС и от развиващите се страни; призовава 
Комисията да финансира преходни схеми за културите, засегнати от това отделяне, 
с цел да се насърчат биологични и устойчиви селскостопански практики;

3. с оглед облекчаване на акумулираното отрицателно въздействие на ОСП върху 
развиващите се страни призовава ЕС да насърчава устойчиви селскостопански 
практики и продоволствена независимост в развиващите се страни посредством 
своята търговска политика и политиката си за развитие; от съществено значение е 
да се защити продоволствената сигурност на най-слабо развитите страни и на 
развиващите се страни, които са нетни вносители на храни, да се премахне 
заграбването на земя, да се гарантират правата на собственост на дребните 
селскостопански производители и на производителите от коренното население и да 
се сложи край на монополите върху семената и на зависимостта от специализирани 
пестициди;

4. отбелязва, че храната е не просто стока и че достъпът до храна е преди всичко 
всеобщо право на човека;

5. поддържа становището, че в контекста на справянето с международните спекулации 
с цените на селскостопанските стоки новата ОСП следва да установи подходящи 
механизми и правила за управление на търговията със селскостопански стокови 
деривати и да засили прозрачността; счита, че ЕС следва да даде пример, като 
установи на своята територия местни борси за селскостопански продукти и системи 
за местно разпределение, които да подобрят способността за преговори на дребните 
производители във веригата за снабдяване с храни;

6. изисква да се извърши радикална промяна на текста, по който се водят преговори за 
споразумение между ЕС и Меркосур, в отговор на извършената от Комисията 
оценка на въздействието, която предупреждава за повсеместно увеличаване на 
незаконната сеч и незаконното индустриално селскостопанско производство, за 
сметка на селските общности и на околната среда, и за загубата на милиони работни 
места в селските райони в Европа, което пречи на ефективността на ОСП.
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