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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 
„Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“ (COM(2020)0103),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено 
„Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и 
екологосъобразна продоволствена система“ (COM(2020)0381),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено 
„Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.“ (COM(2020)0380),

А. като има предвид, че 25 милиона малки и средни предприятия в Европа 
осигуряват заетост на около 100 милиона души и представляват повече от 
половината от БВП на Европа; като има предвид, че те са сред стълбовете на 
европейската социално-икономическа структура, например по отношение на 
регионалното укрепване, планирането и сближаването в селските райони и не 
само там;

Б. като има предвид, че по данни на Комисията през 2017 г. в Европа е имало 22 000 
земеделски кооператива и 289 000 предприятия за храни и напитки, 90% от които 
са МСП, много от които оперират в селски райони; като има предвид, че тези 
дружества играят жизненоважна роля в икономиката на селските райони;

В. като има предвид, че Европейският зелен пакт включва широк спектър от дълбоко 
преобразуващи политики за земеделските стопани и други оператори в селските 
райони, включително стратегията „От фермата до трапезата“, както и стратегии за 
биологичното разнообразие, чието успешно изпълнение до голяма степен ще 
зависи от съгласуваността на общата селскостопанска политика (ОСП) и на 
стратегическите планове на държавите членки със съответните цели на 
стратегиите; като има предвид, че МСП са ключови участници за постигането на 
целите на Зеления пакт;

Г. като има предвид, че кризата, предизвикана от Covid-19, подчерта несигурното 
финансово положение на МСП, много от които няма да се възстановят в резултат 
от мерките за изолация, които оказаха най-силно въздействие върху продажбите, 
ориентирани към сектора на хотелиерството, ресторантьорството и общественото 
хранене и към трети държави;

Д. като има предвид, че МСП бяха най-силно засегнати от въздействието на 
здравната криза, която принуди много от тях да прекратят дейността си;

Е. като има предвид, че ЕС традиционно поддържа семейните стопанства, които 
обикновено са МСП, и желае да продължи да ги поддържа; като има предвид, че 
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стратегията „От фермата до трапезата“ също е насочена към такива стопанства;

1. приветства факта, че стратегията „От фермата до трапезата“ отчита 
многообразието на МСП от гледна точка на техния бизнес модел, размер, време 
на съществуване и предприемачески профил; подчертава, че стратегията следва да 
вземе под внимание тяхното икономическо и социално въздействие върху 
областите или секторите, в които осъществяват дейност;

2. припомня, че производството и преработката на храни са важен сектор, в който 
МСП играят много голяма роля и че този сектор ще бъде от решаващо значение за 
периода на възстановяване от COVID-19; подчертава, че възстановяването въз 
основа на Европейския зелен пакт и цифровия преход е възможност да се ускорят 
зелената и цифровата трансформация, както и да се използват предимствата от 
тях; счита, че пандемията от COVID-19 разкри необходимостта от предприятия в 
сферата на социалната икономика, като например дребни дистрибутори на храна, 
и от подкрепа за предприятията, действащи в секторите на здравеопазването и 
транспорта; счита, че пандемията също така подчерта необходимостта да се 
обърне специално внимание на подпомагането на дейностите в областта на 
селския туризъм, извършвани от МСП, чрез специално предназначение в плана за 
възстановяване, за да се подпомогнат и подкрепят предприятията в сектора на 
селския туризъм да преодолеят последиците от кризата; във връзка с това 
подчертава капацитета на МСП в селскостопанския сектор за адаптиране към 
нуждите на пазара; отбелязва недостатъците във функционирането на зелените 
коридори в периода на изолация поради липсата на хармонизация на процедурите 
между държавите членки и отрицателното въздействие върху голям брой МСП в 
сектора на селскостопанските хранителни продукти, и подчертава нуждата от 
избягване на прекъсвания на единния пазар, за да се гарантира снабдяването със 
стоки; припомня, че е от съществено значение да се гарантира свободното 
движение на сезонни работници в този сектор, за да се избегне евентуален бъдещ 
недостиг на работна ръка;

3. подчертава, че МСП са ключови елементи от икономическото развитие и 
заетостта в селските райони, където те съставляват около 75% от общата заетост1; 
подчертава, че селското стопанство е и трябва да остане централен и системно 
важен сектор за ЕС, който, поради качеството му на първичен сектор, в който 
заетостта е силно свързана със земята и не подлежи на преместване, осигурява 
качествени суровини за вторичния сектор и хранително-вкусовата промишленост 
в интерес на европейските потребители; счита, че микропредприятията и МСП, 
заедно със селските предприятия и земеделските стопанства, играят ключова роля 
за устойчивото регионално развитие, като използват ресурсите си за производство 
на храни и други стоки и услуги, включително услуги, свързани с околната среда; 
подчертава, че насърчаването на диверсификацията, например чрез селски 
туризъм, директен маркетинг, социални услуги или други дейности в селските 
стопанства, създава важна предприемаческа основа, която допълва доходите на 

1 Доклад на Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON) от 31 януари 
2018 г. относно малките и средните предприятия в европейските региони и градове.
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стопанствата, и подчертава необходимостта от насърчаване на подкрепата за 
предприемачеството чрез обучение, иновации, достъпни инвестиции и 
научноизследователска и развойна дейност за МСП във веригата за доставки на 
храни;

4. приветства намерението на Комисията специално да разработи решения, за да 
помогне на МСП за преработка на храни и на малките оператори, извършващи 
продажба и услуги на дребно в хранителния сектор да развият нови умения и 
бизнес модели, като същевременно избегнат допълнителни административни 
тежести и разходи, и да предоставя консултантски услуги посредством мрежата 
Enterprise Europe в рамките на новата стратегия „От фермата до трапезата“;

5. приветства временната рамка на Комисията относно държавната помощ във 
връзка с тежките последици от пандемията от COVID-19, с която ще се увеличат 
таваните за държавната помощ, давайки възможност на държавите членки да 
предоставят до 100 000 евро за единични земеделски стопанства и до 800 000 евро 
за дружествата в сектора на хранително-вкусовата промишленост и търговията; 
приветства новата временна мярка, създадена съгласно Регламента относно 
развитието на селските райони2, според която държавите – членки на ЕС, могат да 
предлагат подкрепа до 7000 евро на земеделски стопанин и до 50 000 евро на 
МСП; 

6. отбелязва, че селскостопанското производство се отличава с променливо търсене 
на работна ръка и е със сезонен характер; подчертава, че е необходимо 
задълбочено познаване на заетостта и разходите в селското стопанство, за да 
може да се реагира на неочаквани колебания;

7. подчертава, че жените представляват едва 30% от управителите на земеделски 
стопанства в ЕС и често разполагат със значително по-малки стопанства, 
отколкото мъжете; подчертава необходимостта от насърчаване и подкрепа на 
предприемачеството в селското стопанство сред жените чрез целенасочени мерки 
и подкрепа за многообразието в МСП в контекста на недостига на квалифицирани 
работници и на недостатъчното представителство на жените в 
предприемачеството; счита, че подобреният достъп до постоянно образование, 
обучение и по-нататъшно обучение, включително по управленски умения и 
експертен опит, е от решаващо значение за МСП, следва да включва подходящи 
схеми за наставничество, тренировка, квалификация и повишаване на 
квалификацията, със специален акцент върху потенциалните предприемачи от 
женски пол, и е от съществено значение за използването на технологичните и 
иновационните възможности и за непрекъснато оптимизиране на 
производителността в селскостопанския сектор в рамките на една устойчива 
икономика; освен това призовава за подпомагане на предприемаческите 
инициативи, способности и умения, както и за постоянно и целенасочено 

2  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 487).
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насърчаване на професионалното образование и обучение на жените в селските 
райони;

8. счита, че сключваните между ЕС и неговите глобални партньори споразумения за 
свободна търговия не следва да излагат на риск чувствителните селскостопански 
промишлености на ЕС, а по-скоро следва да бъдат възможност за МСП в 
селскостопанския сектор; счита, че е изключително важно Комисията да избягва 
мерки, които биха могли да намалят конкурентоспособността на МСП или да 
нарушат принципа на свободния пазар и да се съсредоточи върху премахването на 
пречките в рамките на единния пазар, за да се укрепят и разнообразят късите 
вериги на предлагане в сектора на селскостопанските хранителни продукти; 
счита, че усилията за увеличаване на пазарния дял на МСП и за разработване на 
нови излази на пазари в трети държави, включително чрез диалог, обмен на добри 
практики с търговските партньори и нов информационен портал, могат да се 
полагат, когато не застрашават продоволствената сигурност на засегнатите страни 
и са в съответствие със съществуващите ангажименти в областта на климата; 
настоява за продължаване в бъдеще на кампаниите за популяризиране на 
европейските продукти в трети държави; подчертава, че последователната 
търговска политика е от решаващо значение, за да се избегне нелоялна 
конкуренция от страна на продукти, внасяни от трети държави, които не 
отговарят на европейските стандарти;

9. счита, че десетилетията на глобализация доведоха до загуба на индустрия и 
преместване на стратегически сектори, като например секторите на храните и 
здравеопазването, както в ЕС, така и в целия свят; подчертава важните поуки от 
кризата от COVID-19, например необходимостта да преосмислим начина, по 
който функционира икономиката и последиците от това за политиките на ЕС; 
подчертава, че е особено необходимо политиките на ЕС да се реформират и 
съгласуват помежду си; подчертава, че ОСП и търговската политика трябва да 
бъдат адаптирани с цел да се укрепи продоволствената сигурност в ЕС, например 
посредством прехвърляне на устойчиво земеделско производство и производство 
на храни на цялата територия на ЕС;

10. отбелязва, че болестите по животните, като например африканският свински грип, 
чумата по дребните преживни животни, заразният нодуларен дерматит и други, са 
оказвали и/или все още оказват силно отрицателно въздействие върху МСП в 
сектора на селскостопанските хранителни продукти, като причиняват затваряне 
на предприятията, което има тежки социалноикономически последици за 
местните икономики; призовава отговорните администрации да осигурят равно 
третиране и бързо и справедливо реагиране, както и подкрепа на засегнатите 
предприятия;

11. посочва, че стратегията „От фермата до трапезата“ ще засегне повечето 
земеделски стопани, които често извършват дейност в малки семейни 
предприятия с ниски маржове; счита, че всички видове селскостопански дейности 
могат да се възползват от тази стратегия; подчертава, че стратегията може да 
създаде възможности за местните вериги на доставка, съставени от малки 
земеделски стопани и малки хранителни предприятия; в този контекст приветства 
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намерението на Комисията да доразвива и насърчава кръговите бизнес модели, за 
да осигури нови предприемачески възможности, включително чрез използване на 
хранителните отпадъци, и подкрепя специфични мерки, насочени към МСП в 
сферата на селскостопанските хранителни продукти; призовава за достатъчна и 
подходяща подкрепа за прехода към устойчиви практики, включително чрез 
финансови инструменти (по-специално в рамките на ОСП, политиката на 
сближаване и плана за възстановяване), и подчертава, че следва да се обърне 
специално внимание на малките и средните земеделски стопанства и МСП в 
сектора на селското стопанство и храните, за да им се окаже подкрепа за 
инвестиране в регионализирани вериги за доставки и за да не бъдат поставени в 
неравностойно положение или претоварени с административна тежест от 
прилагането на стратегията; счита, че е важно да се засили подкрепата за 
иновативните инвестиции, предприемани от МСП, за да се подпомогнат в 
постигането на екологичния преход, като същевременно увеличат своята 
икономическа устойчивост;

12. припомня, че преходът към цифровизация е съществено предизвикателство за 
МСП в селскостопанския хранително-вкусов сектор и не само в него; подчертава 
нуждата да се насърчава цифрово обучение и повишаване на квалификациите, 
както и да се осигуряват подкрепа и съвети за МСП от гледна точка на 
устойчивостта и цифровизацията; подчертава необходимостта да се увеличи 
широколентовият достъп и наличност във всички селски и периферни региони, за 
да се улесни създаването на МСП и да се популяризират иновативните 
производствени методи, като например прецизното земеделие, предвид това, че 
конкурентоспособността на МСП е свързана все повече с благонадеждното 
функциониране на цифровата инфраструктура и услуги; освен това счита, че в 
рамките на стратегията за МСП, трябва да се отдаде приоритет на осигуряването 
на основни цифрови умения за всички нецифровизирани МСП, включително 
информация за техните права и задължения в рамките на цифровизацията, като 
тази нужда е особено остра в сектори с висок дял на МСП и в тези, в които 
цифровизацията все още не е развита; поради това призовава за целенасочени 
мерки в подкрепа на иновативните МСП за осигуряване на устойчиви и зелени 
технологични иновации и подчертава значението на разработването на 
технологии с изкуствен интелект (ИИ), съобразени с хранително-вкусовия сектор;

13. подкрепя призива от Комисията към държавите членки и възложителите да 
разделят големите обществени поръчки на по-малки партиди, като се има предвид 
потенциалът на този подход за улесняване на участието в обществени поръчки на 
МСП в сектора на селскостопанските хранителни продукти и по този начин се 
допринесе за скъсяване и диверсифициране на веригите на доставка в 
съответствие с целите на стратегията „От фермата до трапезата“; призовава за 
повече насоки за публичните органи и МСП относно съществуващата гъвкавост и 
адаптирането на правилата за обществените поръчки за тази цел;

14. подчертава, че МСП в селските райони и особено тези, които са разположени в 
периферните селски райони, често срещат отличителни и по-предизвикателни 
условия на работа, като например малки местни пазари и големи разстояния от 
важните пазари, по-малко транспортни връзки, слаба цифрова свързаност и по-
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малко възможности за обучение; подчертава необходимостта от създаване на 
подходящи политики и подкрепа във връзка с развитието на пазара, износа и 
маркетинга за селските МСП;

15. счита, че следващата реформа на ОСП следва бъде решително насочена към 
опростяване на административните процедури, тъй като бюрокрацията оставя 
малките и средните предприятия в значително по-неизгодна позиция в сравнение 
с по-големите холдинги;

16. счита, че с реформата на ОСП следва да се постигне по-балансирана подкрепа за 
малките и средните земеделски стопанства и че подкрепата от ЕС следва да даде 
приоритет на модела на семейното земеделско стопанство;

17. призовава за по-стабилен бюджет на ОСП, с който се преодоляват 
предизвикателствата на Зеления пакт, и призовава при новото поколение на 
разпределение от ЕС за бюджета на ОСП да се приоритизира подкрепата за 
малките и средните предприятия;

18. отбелязва високото ниво на разпокъсаност в първичното селскостопанско 
производство в сравнение с други оператори в продоволствената верига, което 
накърнява преговорните позиции на малките земеделски стопани, и счита за 
необходимо да се засилят дерогациите от правилата на ЕС за конкуренцията и 
тяхното адаптиране към селскостопанския сектор, за да се установи по-добър 
баланс между различните оператори; приветства новото законодателство относно 
нелоялните търговски практики3 и признава, че това е първата важна стъпка в 
посока към хармонизиране на правилата на равнището на ЕС, което би било от 
полза за преговорните позиции на МСП в сектора на селскостопанските 
хранителни продукти, но изразява съжаление, че продажбите на загуба не са 
обхванати от директивата; подчертава, че ЕС и националните органи трябва да 
положат повече усилия за защита на МСП от нелоялни търговски практики, които 
могат да възникнат от злоупотребата с господстващо положение на пазара, било 
то от големи доставчици, преработватели или потребители, призовава за по-
строго спазване на Директивата относно забавянето на плащанията4 и настоява 
Комисията да подобри нейния мониторинг и изпълнение;

19. силно подкрепя прилагането на „принципа „мисли първо за малките“/теста за 
МСП при всички законодателни предложения, и по-специално при специалното 
адаптиране на мерките, свързани с МСП в селските райони, в новите стратегии 
„От фермата до трапезата“ и „Биологично разнообразие“, и във връзка с това 
изисква от Комисията да осъществи подходящи оценки на въздействието;

20. счита, че подкрепата по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на 

3 Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. а относно 
нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти (OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).
4 Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата 
със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1).
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селските райони (ЕЗФРСР) е много важна за стопанства и МСП в сектора на 
селскостопанските хранителни продукти и би могла да бъде насочена към 
земеделски стопанства и други предприятия в селските райони, които могат да 
включват МСП, за да се гарантира дългосрочно развитие, разнообразяване и 
устойчивост през целия жизнен цикъл на дружеството; приветства решението за 
заделяне на 2% от неизразходените бюджетни кредити от ЕЗФРСР за кризисни 
мерки, които биха могли да спасят най-силно засегнатите от последиците от 
пандемията МСП;

21. отбелязва, че много селски райони на ЕС са и зони, където се произвеждат 
висококачествени селскостопански и хранителни продукти; подчертава 
значението на кооперативите в сектора на селскостопанските хранителни 
продукти и тяхната добавена стойност за селските райони; подчертава значението 
на МСП в селския туризъм и тяхната роля за гарантирането на жизнеспособни 
селски райони чрез осигуряване на заетост; във връзка с това призовава за 
подкрепа за тези МСП, които често са семейни предприятия, и по-специално за 
широколентов достъп и свързаност, които да подпомогнат популяризирането на 
техните продукти на единния пазар, и когато е целесъобразно – за справяне с 
пречките пред търговията в трети държави; призовава за разработване на 
електронен етикет на ЕС, когато е приложимо, за да се осигури на онлайн 
потребителите съвременен и цифров списък на съставките и хранителната 
информация; подчертава, че насърчаването на концепцията за диверсификация, 
например посредством селски туризъм, директен маркетинг, социални услуги или 
други дейности в земеделското стопанство, e важна предприемаческа основа и 
може да спомогне за осигуряване на достатъчно доходи за земеделските 
стопанства;

22. призовава Комисията да гарантира пълно и хомогенно прилагане на Директивата 
относно забавянето на плащанията, както и на Директивата относно нелоялните 
търговски практики, за да се подобри функционирането на цялата верига на 
доставки на хранителни продукти в рамките на единния пазар на ЕС и да се 
засили позицията за преговаряне на земеделските стопанства, кооперативите и 
МСП в сектора на селскостопанските хранителни продукти;

23. настоятелно призовава местните, регионалните и националните органи да 
подкрепят и насърчават използването на схемите от ЕС и/или националните и 
регионалните схеми за качество в сектора на селскостопанските хранителни 
продукти, особено сред МСП като средство за създаване на работни места и 
съхраняване на традиционните производствени практики и кулинарното 
наследство;

24. изразява съжаление поради факта, че новите разпоредби, предложени от 
Комисията в контекста на Регламента относно развитието на селските райони с 
цел помощ на земеделските стопани да преодолеят кризата, са дискриминационни 
спрямо държавите, които са изчерпали своите средства в края на този програмен 
период, а тази дисбалансирана ситуация може да доведе до нарушаване на 
конкуренцията между държавите членки;
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25. припомня, че някои сектори, като например пчеларството, се управляват главно 
от микропредприятия или МСП, които не разполагат със същата финансова 
ликвидност като по-големите предприятия, и което на свой ред прави по-трудно 
получаването на заеми или други сходни финансови инструменти с цел растеж 
или развитие; отбелязва, че фактори като ценови натиск и неконтролираното или 
прекомерното използване на продукти за растителна защита в някои региони 
оказаха опустошителни икономически последици върху пчеларите и МСП, чиято 
дейност зависи от тях;

26. счита, че подобряването на качеството на услугите и заведенията от общ интерес 
е еднакво важно в селските райони и в градовете; подчертава, че ежедневните 
услуги, като например детските грижи, грижите за възрастни хора, 
здравеопазването и училищата водят по подобряване на стандарта на живот в 
селските райони и свеждат до минимум обезлюдяването;

27. отбелязва, че само 11% от земеделските стопанства в ЕС, главно МСП, се 
управляват от лица под 40 годишна възраст; приветства съществуващите мерки в 
подкрепа на младите земеделски стопани, като например плащането за млади 
земеделски стопани; при все това отбелязва, че непълноценните информационни 
потоци и административните тежести може да доведат до това младите 
земеделски стопани да не се възползват в достатъчна степен от субсидиите на ЕС; 
във връзка с това призовава за допълнителни целенасочени мерки за младите 
земеделски стопани; настоятелно призовава за подкрепа с цел подобряване на 
трансфера на знания между поколенията от земеделски стопани и приемственост 
между поколенията в земеделското стопанство;

28. призовава за подпомагане на инициативи за съвместяване на професионалния и 
личния живот, за да се вземат под внимание също и нуждите на семействата на 
земеделските стопани и да се осигурят съответни мерки, като например 
родителски отпуск и заместване на работници при болест;

29. отбелязва, че развитието на ефективни центрове за компетентност в областта на 
биоенергията е от решаващо значение, за да се отговори подобаващо на нуждата 
от решения във връзка с изменението на климата, и би могло да спомогне за 
прехода към неутрално по отношение на въглеродните емисии селско стопанство 
до 2050 г., което да се превърне в един от основните стълбове на Европейския 
зелен пакт;

30. подчертава, че биоенергията от селското и горското стопанство за мобилно и 
стационарно използване вече е най-бързо развиващата се и най-евтината енергия в 
сектора на мобилността и отоплението и че в бъдеще може бързо да разшири 
обема си – в рамките на разумни и устойчиви граници, с най-високо равнище на 
въглеродна ефективност; отбелязва, че това би било допълнителен принос за 
създаване на регионална добавена стойност и значително намаляване на емисиите 
на СО2;

31. приканва Комисията да подкрепя предприемачеството посредством подобряване 
на предприемаческата среда в селските райони чрез мерки за подкрепа на 
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устойчивото развитие, бърз достъп до гъвкави форми на финансиране в малък 
мащаб (в това число под формата на солидарни спестявания) и разгръщане на 
високоскоростен интернет на цялата територия на ЕС;

32. счита, че в процедурите за възлагане на обществени поръчки следва да бъдат 
предвидени разпоредби, които позволяват на МСП, и най-вече на местните МСП, 
да участват в покани за търг, като по този начин се подкрепят късите вериги за 
доставки и продуктите на нула километри;

33. припомня колко е важно на МСП в сферата на земеделието да се предостави 
достъп до разнообразни източници на финансиране.
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