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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. отбелязва, че Европа се нуждае от по-силно и по-конкурентоспособно селско 
стопанство, с цел да се осигури качеството и безопасността на храните за 
европейските потребители и да се посрещнат бъдещите предизвикателства, свързани 
със създаването на нови работни места и на икономически растеж и опазването на 
околната среда; 

2. отчита ролята на селското стопанство по отношение на предоставянето на 
съобразени с околната среда обществени блага; освен това счита, че селското 
стопанство има значителен неразгърнат потенциал като доставчик на „зелена“ 
енергия; счита, че реформата на общата селскостопанска политика следва да бъде 
насочена към разгръщане на пълния потенциал на селското стопанство като 
доставчик на съобразени с околната среда обществени блага и на „зелена“ енергия;

3. счита, че в рамките на втория стълб е необходимо да се инвестира в иновации и 
разработване на нови решения и производствени методи, с цел земеделските стопани 
да бъдат стимулирани да участват в производството на енергия;

4. предлага земеделските стопани да получат право на т.нар. екологосъобразен 
компонент, ако предоставят три съобразени с околната среда обществени блага от 
списъка с 10 съобразени с околната среда обществени блага, които са актуални за 
всички държави-членки;

5. подчертава, че държавите-членки следва да бъдат задължени за прилагат 
екологосъобразния компонент, но че земеделските стопани следва да имат 
възможност за избор; отбелязва, че в качеството си на част от първия стълб, а оттам 
– и като част от преките плащания, екологосъобразният компонент ще бъде свързан 
с инициативите в областта на околната среда и ще предостави на земеделските 
стопани действителен икономически стимул за използване на съобразени в по-
голяма степен с околната среда производствени методи;

6. освен това подчертава, че екологосъобразният компонент  не трябва да води до 
увеличаване на бюрократичните формалности за европейските земеделски стопани; 
необходима е опростена и логична система и поради това мониторингът на 
изпълнението на екологосъобразния компонент следва да се включи в 
съществуващите механизми за мониторинг;

7. подчертава, че екологосъобразният компонент трябва да отразява различните 
изходни позиции на държавите-членки, за да се гарантира, че всички земеделски 
стопани ще се ползват с равни възможности за получаване на този компонент, което 
означава, че следва да бъде разрешено да се вземат предвид екологосъобразните 
елементи, които вече са въведени;
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8. подчертава, че инициативите в областта на околната среда в рамките на първия 
стълб следва да бъдат от европейски мащаб и да допълват мерките в областта на 
околната среда в рамките на втория стълб, които са насочени към националните, 
регионалните и местните приоритети и особености; счита, че екологосъобразният 
компонент трябва да бъде част от преките плащания в рамките на първия стълб, за 
да се гарантира, че той стимулира ангажиментите на земеделските стопани по 
отношение на околната среда, и за да се осигури еднаквото му прилагане във всички 
държави-членки. 


