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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. счита, че селското стопанство, хранителната промишленост и горското 
стопанство, както и селските райони, са важни компоненти на кръговата 
икономика и биоикономиката; счита, че тъй като устойчивото селско стопанство 
се основава до голяма степен на естествените цикли и процеси, то е напълно 
съвместимо с правилно функциониращия модел на кръговата икономика, като 
спомага за производството на здравословни храни на достъпни цени;

2. счита, че за да може да се реализира пълният потенциал на биоикономиката, тя 
трябва да продължи да бъде приоритет за ЕС и че съответно съществуващите 
мерки и финансирането трябва да бъдат съгласувани помежду си; подчертава, че 
кръговата икономика и биоикономиката могат да предложат решения по 
отношение на предизвикателствата, пред които е изправено селското стопанство, 
включително предизвикателствата, които се откроиха на фона на свързаната с 
COVID-19 криза;

3. счита, че моделът на кръговата икономика потенциално може да подобри не само 
устойчивостта на нашето селско стопанство, но и неговата дългосрочна 
конкурентоспособност; подчертава, че младите земеделски стопани и смяната на 
поколенията в селското стопанство, както и малките и средните предприятия 
(МСП) в рамките на хранително-вкусовата промишленост, могат да играят и вече 
играят важна роля при прехода към кръгова икономика;

4. подчертава, че кръговата икономика и преминаването към по-приобщаваща и 
устойчива верига за доставки на храни, която щади околната среда и климата, 
могат да стимулират създаването на предприятия и предприемачеството сред 
МСП;

5. посреща със задоволство съобщението на Комисията относно новия план за 
действие за кръгова икономика, което отразява промените, които са необходими, 
за да може икономиката да се развива и същевременно да задоволява 
изискванията с оглед на устойчивото развитие, така че да бъде възможно да се 
създават нови работни места и същевременно да се предприемат действия за 
защита на климата, околната среда и биологичното разнообразие;

6. подчертава, че моделът на кръговата икономика би могъл да предложи повече 
възможности за повишаване на ресурсната ефективност на цялата верига за 
създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост чрез намаляване на 
количеството на външните ресурси и на изтичането на излишъка от хранителни 
вещества, като това би спомогнало за затваряне на цикъла на хранителните 
вещества, намаляване на неблагоприятните зауствания в околната среда, 
ограничаване на нестабилността на цените, понижаване на производствените 
разходи и постигане на устойчивост;
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7. отбелязва, че през 2015 г. биоикономиката представляваше пазар, чиято стойност 
се оценяваше на над 2,3 трилиона евро и който осигуряваше 20 милиона работни 
места и 8,2% от общата заетост в ЕС;

8. счита, че обявяването на плана за действие е призив за качествена промяна с цел 
преориентиране и оптимизиране на моделите на селскостопанското производство 
с цел възприемане на по-устойчиви производствени практики, нови концепции и 
системи, като агроекология, биологично земеделие, интегрирано производство, 
плитка оран и опазване на горните почвени слоеве, като се използват, наред с 
другото, прецизни и интелигентни техники за справяне с влошаването на 
състоянието и недостига на природните ресурси и произтичащата от тях 
необходимост от подобряване на производството;

9. отбелязва, че планът за действие очертава пътя към едно по-устойчиво, автономно 
и стабилно земеделие с ефективно използване на ресурсите; подчертава, че 
моделът на кръговата икономика и свързаните с нея промени ще окажат влияние 
и върху секторите за преработка и търговия на дребно на храни, както и върху 
селскостопанската биоикономика като цяло;

10. счита, че принципите на кръговата икономика включват, наред с другото:

– по-добро използване на енергийните ресурси, например що се отнася до 
използването на гориво и топлинната ефективност на сградите;

– задържане и пестене на вода, например чрез напоителни системи, които 
реализират икономии на вода, чрез оползотворяване и рециклиране на 
водата от затворени системи, както и съхранение и задържане на вода, 
особено в почвата, почвената биота и растителността;

– по-ефективно използване на ресурсите, използвани за фураж, например 
преместване и рационализиране на производството на фуражи и храненето 
на животните и съкращаване на транспортните разстояния;

– по-широко използване на продукти с биологичен произход, произведени 
чрез естествени процеси (биоторове, биостимуланти и биологичен контрол), 
като по възможност се заменят невъзобновяемите химически продукти 
(напр. синтетични торове и пестициди);

– предоставяне на възможност на земеделските стопани и групите от 
земеделски стопани да осъществяват сътрудничество и полезно 
взаимодействие, така че оборудването и съоръженията да се използват по 
по-ефективен начин и да се предотврати прекомерното натрупване на 
оборудване, което в много случаи е свързано с основаващо се на данъчно 
планиране управление на инвестициите;

– задълбочаване на сътрудничеството между заинтересованите страни, 
включително насърчаване на модела на кооперациите и повишаване на 
полезното взаимодействие на място въз основа на колективни и споделени 
ангажименти;
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11. подчертава, че кръговата икономика може да предложи решения по отношение на 
новите предизвикателства, които се откроиха на фона на кризата, предизвикана от 
COVID-19, по-специално чрез намаляване на уязвимостта на веригите за 
създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост;

12. счита, че планът на ЕС за икономическо възстановяване – Next Generation EU – 
следва да предоставя подкрепа за създаването и укрепването на местни и 
регионални вериги за създаване на стойност в хранително-вкусовата 
промишленост и за повишаването на тяхната устойчивост, като въвежда нови 
устойчиви селскостопански практики и инициативи за кръгова икономика;

13. призовава за възможно най-бързо прилагане на стратегически план на ЕС за 
снабдяването с растителни протеини чрез стратегическите планове на държавите 
членки, за предпочитане не по-късно от влизането в сила на следващата обща 
селскостопанска политика (ОСП);

14. счита, че такъв план следва да се застъпва за производството и консумацията на 
бобови растения, включително протеини от зърнени култури, които обогатяват 
почвата с азот, и на фуражни култури с произход от Съюза, които предлагат 
редица агрономически и екологични предимства и могат да намалят зависимостта 
от внос от отдалечени държави, включително от държави, които не зачитат 
околната среда, биологичното разнообразие или правата на човека;

15. подчертава, че този план следва да забрани вноса на продукти, които нарушават 
стандартите на ЕС в областта на здравето, околната среда и климата или които 
допринасят за обезлесяването; освен това счита, че отглеждането на повече 
протеинови култури в Европа би могло да предостави нови възможности на 
земеделските стопани; подчертава съществената роля на научните изследвания и 
иновациите за намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на протеини и 
призовава Комисията да осигури подходяща подкрепа за селскостопанската 
производителност и устойчивост посредством „Хоризонт Европа“ и европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) в рамките на ОСП;

16. счита, че кръговата икономика и биоикономиката предлагат възможности на 
земеделските стопани и техните кооперации в прехода към неутралност по 
отношение на климата; припомня, че може да се предостави възможност на 
земеделските стопани да използват селскостопанските отпадъци и остатъци в 
стопанствата и производството на рециклирани органични торове като 
алтернатива на вноса на фосфор, чиито ресурси намаляват в световен мащаб, или 
на синтетичния азот;

17. счита, че производството на тези органични торове трябва да се придържа към 
строги здравни и екологични стандарти и към правилата за проследимост, 
установени на равнището на ЕС;

18. отбелязва, че земеделските стопани, особено земеделските стопани, които 
произвеждат в рамките на схеми за сертифициране, например схеми за 
биологично производство, се нуждаят от гаранция, че тези торове не съдържат 
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вещества, които замърсяват почвата1;

19. подчертава необходимостта чрез допълнителни изследвания да се проучат 
предлагащото добавена стойност използване на земеделски отпадъци и 
потенциалът на иновациите на биологична основа за създаване на нови вериги за 
създаване на стойност, технологии, процеси, икономически дейности и работни 
места, които потенциално могат да съживят регионалните икономики и местните 
и селските райони;

20. отбелязва възможностите, които предлага управлението на оборския тор, за 
насърчаването на органичните торове и подобряването на съдържанието на 
въглерод в почвата и съответно за оказването на принос за улавянето на въглерод;

21. подчертава, че европейското производство на биогорива може да бъде в 
съответствие с принципите, заложени в основата на кръговата икономика, 
единствено ако то се базира на странични продукти и оползотворява и използва 
отпадъци или остатъци, ако заема малка част от земеделската земя и ако не води 
до увеличаване на цената на хранителните продукти;

22. във връзка с това отбелязва, че селскостопанските отпадъци, хранителните 
отпадъци и зелените битови отпадъци с местен произход, използвани в заводите 
за производство на биогаз, потенциално могат да подпомагат регионалното 
развитие и заетостта; подчертава ролята на устойчивото, възобновяемо и 
съобразено с климата производство на енергия като ефективен заместител на 
изкопаемите горива;

23. подчертава, че е от съществено значение горското стопанство да се управлява по 
устойчив начин, така че материалите на основата на дървесина да могат да 
функционират като въглеродни хранилища и да заместват материалите, получени 
от изкопаеми горива или невъзобновяеми материали, в промишлени приложения 
като строителството, влакнестите продукти, текстила, композитните материали, 
биопластмасите и химикалите;

24. призовава за насърчаване на устойчивите дървесни продукти, които съхраняват 
въглерод в дългосрочен план, с цел да се заменят веществата и производството, 
които се характеризират с висок интензитет на емисиите на парникови газове; 
отбелязва освен това, че увеличаването на горските площи при спазване на 
подходящите условия може да увеличи поглъщането на въглерод и същевременно 
да осигури работни места и да повиши доходите в селските и градските райони; 
счита, че постигането на устойчиво горско стопанство и компенсирането на 
обществените блага и услуги, предоставяни чрез опазване на природата, могат да 
спомогнат за укрепване на биоикономиката в целия ЕС;

25. подчертава, че с оглед на развитието на кръгови биоикономики е необходимо 
стимулите за предприятията да се приведат в синхрон със стратегическите цели и 
да се насърчат новите умения и натрупването, споделянето и прилагането на 
знания, придобити чрез обучение и образование, за да се отговори на нуждите на 

1 Тежки метали, фармацевтични остатъчни продукти, хормони, микробни патогени, пластмасови 
микрочастици, стъкло и др.
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сектора и да се гарантира по-добро съответствие между уменията и работните 
места;

26. подчертава, че постигането на кръгова биоикономика трябва да се насърчава чрез 
решителни политики в областта на научните изследвания и иновациите; 
отбелязва, че всяко евро, инвестирано в научни изследвания и иновации в 
областта на биоикономиката в рамките на „Хоризонт 2020“, ще генерира добавена 
стойност в размер на около 10 евро;

27. отбелязва потенциала на кръговата икономика да допринася за по-ефективното 
използване на ресурсите, да насърчава регионалните и местните продоволствени 
системи, които гарантират справедлива цена за производителите, да укрепва 
късите вериги на доставки и връзката между хранителните продукти и техния 
произход, да развива селските райони, икономиката в селските райони и 
съответно да стимулира социалното и териториалното сближаване, както и да 
насърчава диверсификацията и взаимното допълване на културите в рамките на 
отделните стопанства и между тях;

28. отбелязва освен това потенциала на кръговата икономика да укрепи позицията на 
земеделските стопани в рамките на продоволствената система и в обществото; 
подчертава ролята на националните, регионалните и местните администрации за 
изграждането на тези къси вериги на доставки;

29. призовава за пълно зачитане на биологичното разнообразие и околната среда в 
рамките на по-широкообхватните стимули за кръговата икономика по отношение 
на поглъщането на въглерод; призовава Комисията да проучи възможността за 
разработване на регулаторна рамка, в т.ч. надеждно и прозрачно отчитане на 
въглерода, с цел наблюдение и проверка на автентичността на поглъщането на 
въглерод;

30. подкрепя Комисията в усилията ѝ да информира по-добре потребителите относно 
хранителните претенции и твърденията за екологосъобразност и да подобри 
посочването на произхода върху етикетите; призовава за доброволно етикетиране, 
в което да се подчертават характеристиките на продуктите, допринасящи за 
устойчивостта;

31. подчертава правото на гражданите на ЕС на прецизна и точна информация 
относно въздействието на храните, фуражите, продуктите от горското стопанство 
и други продукти на биологична основа върху околната среда; призовава за 
солидни, точни и хармонизирани методи за изчисляване, за да се извърши оценка 
на това въздействие въз основа на надеждни научни изследвания, подложени на 
партньорска проверка; подчертава, че тези методи на изчисление/оценки следва 
да стимулират устойчивите производствени методи и да вземат предвид усилията, 
положени от хората, проправили пътя в тази сфера;

32. призовава Комисията и държавите членки да инвестират в нови инициативи за 
кръгова икономика, за да успеят да разработят по-добра инфраструктура за 
кръговата икономика;

33. призовава да се степенуват по значение действията за борба с разхищението на 
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храни, като водещ приоритет е предотвратяването, след това се нареждат 
възможностите за даряване или преработка на хранителните отпадъци и накрая се 
класира възможността за преобразуване на хранителните отпадъци във фуражи 
или гориво;

34. призовава за активизиране на превантивните мерки във всички части на 
хранителната верига, както чрез по-интензивни кампании за повишаване на 
осведомеността на гражданите, така и чрез подходящи мерки и инициативи за 
производителите, преработвателите и търговците на хранителни продукти;

35. призовава за предприемане на допълнителни мерки, за да се спомогне за 
скъсяване на хранителната верига и съответно за намаляване на броя на етапите, в 
които се създават хранителни отпадъци; подчертава, че разхищението на храни 
има огромни последствия за околната среда, допринася за изменението на 
климата и представлява разхищение на ограничени ресурси като земята, 
енергията, водата и биологичното разнообразие; поради това настоятелно призова 
Комисията да използва стратегията „От фермата до трапезата“, за да представи 
своевременно предложения за постигане на целта хранителните отпадъци да се 
намалят наполовина в срок до 2030 г.;

36. подчертава необходимостта да се намери правилният баланс между опаковките на 
храните, които са съобразени с индивидуалните потребности, и необходимостта 
да се предотврати похабяването на храните и съответно – загубата на ресурси за 
производството на храни;

37. призовава Комисията да разгледа разграничението между отпадъци, които могат 
да бъдат избегнати, и неизбежните загуби, дължащи се на непредвидени 
обстоятелства;

38. призовава за признаване на секторите на селското стопанство, които вече се 
придържат към принципите на кръговата икономика, например секторите, които 
използват отпадъчни потоци в селското стопанство и хранителни отпадъци;

39. отбелязва, че опаковките на хранителните продукти изпълняват важни функции, 
тъй като те повишават нивото на хигиена, качеството и срока на трайност и 
предоставят полезна информация за продукта;

40. призовава Комисията да предложи ново законодателство за борба с прекомерното 
опаковане и генерирането на отпадъци и да предостави подкрепа за създаването 
на интегриран единен пазар за вторични суровини и странични продукти;

41. призовава Комисията да вземе под внимание функциите на опаковките на 
хранителните продукти, когато предприема стъпки с оглед на постигането на 
целите от новия план за действие за кръгова икономика;

42. отбелязва потенциала в рамките на кръговата икономика за оптимизиране на 
използването на храни, които неизбежно се загубват или изхвърлят, и на 
странични продукти от хранителната верига; подчертава възможностите за 
намаляване на разхищението на етапа на производство чрез използване на 
иновативни техники и технологии за преобразуване на продукти, които не 
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отговарят на пазарните стандарти, в преработени стоки;

43. отбелязва ползите от сътрудничеството между производителите и иновациите в 
областта на цифровизацията, които улесняват достъпа до данни, прогнозирането 
на търсенето и предварителните програми за производството за земеделските 
стопани и съответно им дават възможност да приспособят продукцията си към 
търсенето, да координират по-добре с другите сектори от веригата за доставки на 
храни и да сведат до минимум разхищението;

44. призовава да се прилага подход, характеризиращ се с участието на множество 
заинтересовани страни, за целите на събирането на непродадени, неконсумирани 
и негодни за консумация храни и пренасочването им към производството на 
фуражи; съответно призовава Комисията да анализира правните пречки пред 
използването на хранителни продукти с изтекъл срок на годност за 
производството на фуражи и да насърчи научните изследвания в тази област, като 
в същото време подчертава необходимостта от повишена проследимост, от 
съответствие със стандартите за биологична сигурност и от процеси за разделяне 
и пречистване, които свеждат рисковете, свързани с безопасността на храните, до 
нула;

45. подчертава значението на научноизследователската и развойната дейност за 
устойчивите селскостопански технологии, които следва да бъдат адаптирани към 
нуждите на земеделските стопани и обществото като цяло; отбелязва по-
специално специфичните нужди на малките и средните земеделски стопани и 
необходимостта от съсредоточаване на научноизследователската и развойната 
дейност върху достъпа до технологии, които са съобразени с мащаба и разходите;

46. счита, че всички иновации в рамките на кръговата икономика следва да бъдат 
включени в обхвата на законодателството на ЕС, следва да спазват принципите на 
Европейския зелен пакт и следва да не вредят на околната среда, биологичното 
разнообразие или здравето в съответствие с принципа на предпазните мерки;

47. призовава Комисията да извърши оценки на въздействието на всички мерки, 
предложени в рамките на новия план за действие за кръгова икономика, с цел да 
се защитят настоящите и бъдещите интереси на дружествата и да се гарантира 
прилагането на подход за ненанасяне на вреда в името на всички граждани на ЕС;

48. подчертава ролята на клъстер 6 от „Хоризонт Европа“ за задълбочаване на 
познанията, изграждане на капацитет и разработване и демонстриране на 
иновативни решения, които ще ускорят прехода към кръгова икономика и 
съответно ще създадат привлекателни работни места в селските общности и ще 
повишават създаването на стойност, устойчивостта и конкурентоспособността;

49. счита, че земеделската земя е предназначена предимно за производството на 
храни и фуражи и че материалите с биологичен произход за производството на 
пластмаси следва да се добиват предимно от нехранителните отпадъци;

50. призовава в цяла Европа да се създадат вериги за събиране, сортиране и 
рециклиране на отпадъците от земеделските стопанства въз основа на споделената 
отговорност на всички заинтересовани страни, земеделски стопани, дистрибутори 
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и промишлени производители;

51. счита освен това, че проектът на стратегията на Комисията за пластмасовите 
отпадъци е от особено значение за селското стопанство, тъй като рециклирането 
на пластмасовите продукти в селското стопанство е свързано с големи 
предизвикателства и значителни разходи за този сектор;

52. призовава за постепенно премахване на разградимото при окисляване 
пластмасово фолио и се застъпва за използването на материали с биологичен 
произход и биоразградими материали, които за кратък период от време се 
разграждат в CO2 и във вода при естествени условия на околната среда и 
отговарят по-специално на изискванията на ЕС за ограничаване на отпадъците, 
замърсяването на почвата и биоакумулацията; подчертава необходимостта от ясно 
етикетиране на пластмасите, които са биоразградими, и пластмасите, които са 
просто с биологичен произход и не са биоразградими;

53. приветства намерението за разработване на политическа рамка за осигуряването, 
етикетирането и използването на пластмаси на биологична основа; подчертава, че 
отпадъчните продукти и междинните потоци в селскостопанското производство и 
хранително-вкусовата промишленост, които не могат да бъдат използвани за 
храна, фураж или компост, следва да бъдат основният източник на биопластмаси;

54. призовава Комисията и държавите членки да инвестират в нови технологии за 
рециклиране, за да оптимизират и стимулират техническото развитие на 
съоръженията за сортиране и рециклиране и тяхната инфраструктура, както и 
процедурите и методите за повторно използване; в този контекст призовава 
Комисията да разработи единна система за етикетиране на системите за 
рециклиране;

55. подкрепя всички инициативи, които се стремят да интегрират принципите на 
управление и предотвратяване на отпадъците в спецификациите на продуктите с 
европейски и национален знак за качество;

56. подчертава, че има изоставени стари селскостопански сгради, при които 
разходите за саниране (поради наличието на азбест и др.) биха били много високи 
дори още преди те или пространството, което заемат, да могат да бъдат 
използвани по нов начин; освен това подчертава общата необходимост от преход 
към устойчива и по-кръгова икономика при добиването и производството на 
строителни продукти и материали, използвани в селското стопанство; подчертава, 
че всички усилия, предприети в това отношение, трябва да се извършват в 
съответствие със стандарт ISO TC 323 за кръговата икономика;

57. призовава за интегриране на синята биоикономика в стратегиите на държавите 
членки относно плана за действие за кръгова икономика.
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