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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:

1. призовава за това, общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. да 
преследва цели в областта на храните, при които се насърчават нови форми на 
устойчиво селскостопанско производство, които спестяват енергия, намаляват 
използването на химикали и експлоатират по-ефективно потенциала на 
екосистемите; посочва, че тя трябва да може да отговори на екологичните 
предизвикателства като изменението на климата, изчерпването на ресурсите, 
замърсяването на водите, ерозията на почвите и т.н.;

2. посочва, че ОСП засяга селскостопанските производители и обществеността като 
цяло — които са както данъкоплатци, така и потребители — тъй като последните 
имат полза от безопасни храни, здравословна околна среда, добро здраве и 
перспективи за заетост;

3. призовава финансирането на ОСП да се основава на модел, който включва 
плащания, свързани с неблагоприятни природни условия, плащания за „зелени 
точки“ или плащания за уязвими региони;

4. призовава за подкрепяне на идеята за финансиране и за двата стълба, което да 
зависи от изпълнението на определен брой критерии във връзка с околната среда и 
биоразнообразието, така че да може да се произвеждат висококачествени храни чрез 
устойчиви практики; посочва, че достатъчното финансиране е единствената 
гаранция за успех на целевите агроекологични мерки;

5. подчертава, че задължителната „екологосъобразност“, при която се опазват 
екосистемите, не само ще донесе ползи за околната среда, но и ще осигури 
устойчиво бъдеще за селското стопанство в ЕС;

6. приветства политически вариант 2 на Комисията, който би отговорил на 
икономическите, екологичните и социалните предизвикателства пред ЕС и би 
увеличил приноса на земеделието и селските райони към постигането на 
преследваната от стратегията „Европа 2020“ цел за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

7. счита, че съгласно преразгледаната ОСП следва да се обърне внимание на новите 
инструменти за „въглеродни кредити“, защото селското стопанство предлага 
огромен потенциал за борба с изменението на климата;

8. изразява дълбоко съжаление, че целите на ЕС по отношение на биоразнообразието 
още не са постигнати, и очаква ОСП да стане катализатор на усилията за постигане 
на тези цели;

9. посочва, че мнозинството европейци са против използването на генно 
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модифицирани организми (ГМО) в селското стопанство и храните; съответно 
отправя искане до Комисията да проучи възможността да се отказва финансиране на 
селскостопански предприятия, които участват в дейности, свързани с ГМО;

10. насърчава провеждането на повече финансирани от ЕС проекти, в които 
селскостопански производители и учени да могат да работят съвместно за 
откриване на новаторски начини да се обработва земята по екологично устойчив 
начин;


