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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

А. като има предвид, че политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г. се 
очаква да допринесе с 37%  от общата цел от най-малко 30% от общия размер на 
разходите на бюджета на Съюза и инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване (NGEU), посветени на разходите, свързани с климата;

Б. като има предвид, че съгласно Европейската сметна палата изпълнението на целта 
на ЕС за намаляване с 20% на парниковите газове до 2020 г. е довело до повече и 
по-фокусирано финансиране на действията в областта на климата в Европейския 
фонд за регионално развитие и политиката на сближаване, но че в областите 
селско стопанство, развитие на селските райони и рибарство обаче не е настъпила 
значителна промяна в действията по климата и не са напълно проучени всички 
потенциални възможности за финансиране на действия, свързани с климата1;

В. като има предвид, че между 8 и 10% от всички емисии на парникови газове се 
очаква да произхождат от загубата и разхищението на храни2;

1. отбелязва, че селскостопанският сектор е от стратегическо значение за ЕС и за 
световната продоволствена сигурност, както и че общностите на 
селскостопанските производители са изложени в най-голяма степен на 
последиците от изменението на климата; 

2. подчертава, че политиката на сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори, и да гарантира, че всички програми и проекти за 
финансиране от ЕС са включени в стратегии, които поддържат амбициозни цели 
по отношение на климата, за да се гарантира справедлив преход към неутрална по 
отношение на климата, устойчива и кръгова икономика и за да се повиши 
капацитетът на селскостопанските производители за устойчиво развитие; 
подчертава, че политиката на сближаване трябва да отчита въпросите, свързани с 
екологичната, социалната и икономическата устойчивост, и да гарантира 
справедливост, що се отнася до климата, намаляване на бедността и укрепване на 
правата за работниците в този сектор;

3. подчертава, че предотвратяването и намаляването на разхищението и загубата на 
храни, както и укрепването на местните структури и регионалните вериги за 
създаване на стойност са от съществено значение за намаляване на всички 
емисии, свързани с отглеждането, производството и транспортирането;

4. подчертава, че в съответствие с член 2 от Парижкото споразумение интегрирането 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EN.pdf [Специален доклад, 
2016 г.: Изразходване на най-малко една пета от бюджета на ЕС за действия по климата: предприемат се 
амбициозни действия, но рискът от неуспех е сериозен, стр. 7] 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
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на климата в селското стопанство трябва да се прилага по начин, който не 
застрашава производството на храни и гарантира продоволствената сигурност в 
Европейския съюз;

5. припомня, че целта на Европейския зелен пакт включва опазването, съхранението 
и увеличаването на природния капитал на Съюза, както и защитата на здравето и 
благоденствието на гражданите от свързани с околната среда рискове и 
въздействия;

6. подчертава необходимостта от ефективност и допълването на европейските 
структурни и инвестиционни фондове както във връзка с борбата срещу 
изменението на климата, така и по отношение на подобряването на качеството на 
живот в селските райони;

7. подчертава, че ефикасното производство на животни може да допринася за 
намаляване на емисиите на парникови газове, укрепване на поглътителите и 
увеличаване на производителността;

8. приветства приетата многогодишна финансова рамка на Съюза за периода 2021 – 
2027 г. (МФР) и инструмента на Европейския съюз за възстановяване (NGEU), 
които създават стабилна финансова основа за подкрепа на политиките, което би 
позволило на Съюза да постигне целта за намаляване на емисиите на парникови 
газове с най-малко 55% през 2030 г.3; 

9. подчертава, че за да се работи за постигането на тази цел, разпределените 
средства от европейските структурни и инвестиционни фондове в подкрепа на 
прехода към неутралност по отношение на климата във всички допустими 
сектори в крайна сметка ще трябва да бъдат определяни на по-високо равнище, 
както и средствата от ЕФРР, разпределени за „зелената, нисковъглеродна цел“4; 

10. подчертава необходимостта от спазване на принципа за ненанасяне на вреда в 
регионалните стратегии в областта на околната среда;

11. подчертава, че оскъдността на финансови средства в бюджетите на ЕС, на 
държавите членки и в регионалните бюджети става все по-очевидна в обозримото 
бъдеще поради безпрецедентната икономическа рецесия, причинена от мерките, 
свързани с пандемията, а също така и от Брексит;

12. подчертава, че разходите от МФР за периода 2021 – 2027 г. и NGEU за целта във 
връзка с климата са определени на най-малко 30% от всички разходи, което 
означава, че най-малко 547 милиарда евро от новите финансови ресурси на ЕС ще 
бъдат предоставени за прехода към „зелена“ икономика;

13. подчертава значението на свързването на градските и регионалните свързани със 
селските райони стратегии в областта на околната среда с амбициозни цели в 
областта на климата, които надхвърлят общата цел за постигане на неутрален по 

3 Вж. също първоначалната позиция на Европейския парламент в подкрепа на целта за намаляване с 65% 
на емисиите на парникови газове през 2030 г.
4 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-
in-the-eu/file
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отношение на климата ЕС до 2050 г., като се отчита значителният принос на 
селскостопанския, хранително-вкусовия и горския сектор, и като се има предвид, 
че почвите и горите са най-големите резервоари за CO2 в света и че техният 
потенциал не се използва в достатъчна степен; 

14. отбелязва, че тези цели трябва да съответстват на общите цели на ЕС в това 
отношение; 

15. подчертава, че политиката на сближаване трябва да бъде в съответствие с целите 
на Европейския зелен пакт и неговите стратегии „От фермата до трапезата“ 
и за биологичното разнообразие; подчертава, че регионалните стратегии в 
областта на околната среда трябва да възприемат балансиран подход, който 
отчита съществуващите компромиси между смекчаването на последиците от 
изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие и 
икономическите и социалните аспекти с цел справяне с тези кризи по 
координиран начин; 

16. счита, че амбициозните политики на ЕС следва да се прилагат от всички 
икономически и социални участници и по-специално да бъдат насочени към 
гарантиране на продоволствената сигурност и запазване на ценовата достъпност 
на храните;

17. призовава Комисията да преразгледа ролята на биотехнологиите; отбелязва, че 
биотехнологиите допринасят за смекчаване на изменението на климата, като 
предлагат решения, които да заменят използването на материали на фосилна 
основа с други на биологична основа; посочва, че устойчивото използване на 
земеделските земи е от съществено значение за различните модели на земеделско 
производство да могат да бъдат ефективни за смекчаване на изменението на 
климата;

18. настоява, че преходът към неутралност по отношение на климата трябва да бъде 
справедлив и приобщаващ, със специален акцент върху гражданите, живеещи в 
селски и отдалечени райони;

19. отбелязва, че иновациите в подобряването на растенията чрез инструменти като 
генетично редактиране имат огромен потенциал за разработване на сортове с по-
голям капацитет за смекчаване на изменението на климата;

20. счита, че интелигентното по отношение на климата земеделие зависи от 
използването и разработването на нови технологии в селското стопанство, 
особено при дребните земеделски стопани и производители;

21. в интерес на смекчаването на последиците от изменението на климата призовава 
Комисията да не съсредоточава усилията си изключително върху развитието на 
биологичното земеделие и също така да насърчава интегрирани производствени 
модели, прецизно земеделие или техники за опазване на почвата;

22. изисква солидни данни, подобряване на достъпа до информация и цялостно 
обучение, насочено към земеделските производители, за да се улесни 
идентифицирането и приемането на най-добрите практики за смекчаване на 
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изменението на климата;

23. подчертава, че регионалните стратегии в областта на околната среда следва да 
изключват всякакъв вид подкрепа за инфраструктурни проекти за изкопаеми 
горива и изкопаем газ и следва да подкрепят производството на енергия от 
възобновяеми източници и ефективното използване на ресурсите в 
селскостопанския, хранително-вкусовия и горския сектор, като се гарантира 
равното третиране на всички евентуални бенефициери; подчертава, че подобен 
ход не само ще бъде от полза за биологичното разнообразие и за намаляване на 
емисиите на парникови газове, но също така би могъл да намали разходите за 
материали за земеделските стопанства и да окаже положително въздействие върху 
регионалната икономика; 

24. предлага съответните органи да дават приоритет на най-устойчивите варианти с 
период на въглеродно откупуване, който е от значение за целите на ЕС в областта 
на климата, като например енергията от вятъра, вълните или слънчевата енергия, 
и да подлагат проектите за биоенергия на строги и научно съвременни критерии 
за устойчивост и допустимост, които също вземат предвид наличността на 
съответния тип цели за биомаса, възстановяване и защита; 

25. подчертава, че селскостопанският сектор има потенциала да произвежда енергия 
от възобновяеми източници, като например биогаз от отпадъци от селското 
стопанство, например оборски тор, или от други източници на отпадъци и 
остатъци от хранително-вкусовата промишленост, канализацията, отпадъчните 
води и битовите отпадъци;

26. подчертава значението на задържането на фосфора в почвата чрез неговото 
рециклиране, за да се избягва замърсяването и необходимостта от добавяне на 
фосфор, и призовава политиката на сближаване да подкрепя проекти за 
постигането на тази цел, по-специално чрез рециклиране на човешки 
екскременти;

27. отбелязва значението на отключването на потенциала на кръговата икономика, 
която допринася за по-ефективното използване на ресурсите и насърчава 
устойчивото потребление; подчертава също значителната роля на наличието на 
кръгова биоикономика в борбата срещу изменението на климата;

28. отбелязва, че развитието на кръговата икономика и биоикономиката ще създаде 
повече работни места в първичното производство, и подчертава, че 
биоикономиката изисква да бъдат разработени и/или допълнително интегрирани в 
обучението и образованието в този сектор нови умения, нови знания и нови 
дисциплини, за да се справят хората с обществените промени, свързани с 
биоикономиката, да се насърчават конкурентоспособността, растежът и 
създаването на работни места, да се откликва на нуждите на сектора и да се 
гарантира по-добро съответствие между уменията и работните места;

29. подчертава, че производството на енергия от възобновяеми източници, като 
например биогаз, предлага огромен потенциал за земеделските стопани да 
увеличат своята ефективност по отношение на климата, както и да спомогне за 
превръщането на устойчивото земеделие в печеливш бизнес модел, който 
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предлага възможности за растеж и (квалифицирани) работни места в селските 
райони; подчертава, че необходимите инвестиции са значителни и следователно 
земеделските стопани се нуждаят от достъпно финансиране;

30. настоява, че в регионалните стратегии в областта на околната среда трябва да се 
обръща специално внимание на подпомагането на замяната на енергоемки 
материали от изкопаеми горива с възобновяеми и на биологична основа 
материали, получени от горското и селското стопанство, като два сектора, които 
функционират като източници и поглътители на въглерод;

31. подчертава, че е необходима концепция за постепенно преустановяване на 
производството на енергия, добивана от изкопаеми горива, за всеки сектор, за да 
се допринася за целите на Зеления пакт и за неутралността по отношение на 
климата;

32. подчертава, че разработването на политика на сближаване и регионални стратегии 
в областта на околната среда би изисквало привеждане на истинските стимули за 
стопанска дейност в съответствие с целите на политиката за борба с изменението 
на климата;

33. подчертава, че устойчивото и тясно свързаното с природата управление на горите 
е от решаващо значение за непрекъснатото поглъщане на парникови газове от 
атмосферата и също така позволява да се осигури възобновяема и благоприятна за 
климата суровина за продукти, получавани от дървесина, които съхраняват 
въглерод и могат да действат като заместител на материалите и горивата, 
добивани от изкопаеми източници; 

34. подчертава, че „тройната роля“ на горите (поглъщане, съхранение и заместване) 
допринася за намаляването на изпускането на въглеродни емисии в атмосферата, 
като същевременно гарантира, че горите продължават да растат и предоставят 
множество други услуги, и следователно трябва да бъдат неразделна част от 
регионалните стратегии в областта на околната среда;

35. припомня значението за смекчаването на последиците от изменението на климата 
на повторното локализиране и засилването на европейското производство на 
храни и фуражи, включително растителни протеини5 и култури за ефективно 
използване, като например трайните треви, както и на насърчаването на 
потреблението на местна продукция, за да се съкратят транспортните разстояния 
и да се ограничи обезлесяването; подчертава възможностите, предлагани от 
политиката на сближаване и регионалните стратегии в областта на околната среда 
в подкрепа на това преместване; 

36. подчертава положителното въздействие на късите хранителни вериги, които 
спомагат за намаляване на хранителните отпадъци; припомня, че градското 
земеделие обогатява градското биологично разнообразие, води до по-ефективно 
управление на отпадъците чрез компостиране в рамките на градските квартали, 
води до задържане на дъждовната вода и до подобряване на качеството на 

5 Вж. доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно развитието на растителните 
протеини в Европейския съюз.
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въздуха, и призовава политиката на сближаване да подпомага домашните, 
кварталните и териториалните продоволствени системи във и около градовете; 
подчертава необходимостта от подпомагане на устойчивите селскостопански 
практики и от оказване на помощ на дребните земеделски стопани и на местните 
производители за получаване на нужното финансиране, както и от определяне и 
ефективно използване на наличните инструменти на местно, национално и 
европейско равнище;

37. подчертава, че постоянните пасища представляват основен инструмент за 
животновъдството за постигане на заявените амбициозни цели в областта на 
климата;

38. припомня, че освен улавянето на въглерод горите оказват благоприятно 
въздействие и върху климата, атмосферата, опазването на биологичното 
разнообразие, режима на реките и на водоемите, предотвратяват ерозията на 
почвите от вода и вятър, като имат и други полезни естествени качества; 

39. счита, че фондовете на политиката на сближаване следва да съхраняват 
многофункционалната роля на горите, да осигуряват добро разнообразие на 
горските видове, да запазват и увеличават горското богатство в името на 
благосъстоянието на населението и подобряването на околната среда;

40. подчертава значението на задържането и на повторното привличане на младите 
хора в селските райони, така че те да бъдат използвани техните съвременни 
познания и тяхното виждане за опазване на околната среда и за изменението на 
климата, а демографски засегнатите селски райони да бъдат превърнати в 
процъфтяващи, оживени, устойчиви общности; поради това подчертава 
значението на наличието на адекватна подкрепа от програмите на политиката на 
сближаване за младите хора;

41. изразява своята загриженост относно факта, че е необходимо да се продължи 
производството на огромни количества храна с по-малко плодородни земи, със 
замърсени почви и води, с много малко риболовни зони, а понякога при 
екстремни климатични условия;

42. отбелязва със загриженост, че пандемията от COVID-19 онагледи уязвимостта на 
градовете в случай на прекъсване на доставките, особено на храни;

43. подчертава абсолютната необходимост Съюзът да приеме политика на 
издръжливост спрямо въздействието на изменението на климата, по-специално в 
областта на селското стопанство и храните; счита, че политиката на сближаване 
може да играе водеща роля в това отношение;

44. счита, че политиката на сближаване следва да допринася за изграждането на по-
къси вериги на доставки за нашите хранителни системи, по-специално чрез 
преместване на нашите селскостопански производства; подчертава, че целта на 
такова преместване е храната да се произвежда, обработва и консумира на местно 
ниво, за да се укрепи продоволствената сигурност на европейските региони, да се 
създадат местни работни места и драстично да се намали потреблението на 
изкопаеми горива и следователно нашето въздействие върху климата;
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45. счита, че политиката на сближаване следва да подкрепя регионални проекти, 
насочени към изграждане на селскостопански системи на бъдещето, ориентирани 
към комбинирането на култури, съчетаващи няколко растителни вида (свързване 
на култури), полски култури и дървета (агролесовъдство) и дори смеси от 
култури, дървета и животни (агроекология и пермакултура); подчертава, че такива 
агроекосистеми ще насърчават биологичното разнообразие и разнородния 
характер, което ще намали тяхната уязвимост спрямо болести и климатични 
смущения;

46. настоятелно призовава политиката на сближаване да укрепва градските и 
извънградските селскостопански системи чрез разработване на градски 
зеленчукови градини, покривни градини, системи за градска пермакултура и 
аквапоника; въпреки това подчертава, че въпреки че  подобрява значително 
продоволствената сигурност на градското население, градското земеделие ще 
продължи да бъде допълнение към снабдяването с храни в големите градове; 
следователно подчертава необходимостта от защита и стимулиране на 
извънградското земеделие;

47. счита, че развитието на градските гори е от съществено значение за смекчаване на 
последиците от глобалното затопляне в градовете, по-специално по време на 
горещи периоди; подчертава, че според ООН сенчестите зони, създавани от 
градската растителност, може да намалят с 30% необходимостта от климатизация; 

48. припомня, че развитието на озеленяването в градовете може да предостави 
възможност за създаване на острови на биологичното разнообразие, за намаляване 
на шума и замърсяването на атмосферата, за възстановяване на деградиралите 
почви, предотвратяване на засушаването и представлява важен поглътител на 
въглерод; 

49. подчертава обаче, че е от съществено значение да се осигури добро разнообразие 
от дървесни видове за засаждане в градовете и да се насърчават местните видове; 

50. подчертава също така ограниченията върху използването на улични дървета; 
настоява дървесните видове да бъдат разнообразни, подбрани според функциите, 
които те трябва да изпълняват по допълващ начин, съчетани с храсти, треви и 
части от рохкава почва; също така призовава за насърчаване на засаждането на 
овощни дървета в градовете; счита, че фондовете на политиката на сближаване 
следва да подкрепят проекти, отговарящи на тези условия;

51. подчертава достойнствата на развитието на екопасища в градска среда; призовава 
фондовете на политиката на сближаване да подкрепят съществуващите проекти в 
тази насока;

52. подчертава, че макрорегионалните стратегии на ЕС следва да спомагат за 
изграждането на сътрудничество с цел решаване на регионални въпроси и на 
отнасящи се до речните басейни въпроси, свързани със смекчаването на 
последиците от изменението на климата и адаптирането към него в секторите на 
селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, агролесовъдството и 
горското стопанство в области като наводнения, суши и защита от пожари, 
възстановяване на реките и подобряване на речната свързаност, ефикасно 
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колективно управление на отпадъците, по-специално чрез нови технологии за 
рециклиране в управлението на селскостопанските отпадъци, включително с цел 
производство на енергия, което прави земеделските стопанства по-издръжливи 
срещу общи рискове, както и развитието на устойчиво производство на храни на 
равнището на ЕС и на местно равнище, по-специално, по-специално чрез 
създаването и укрепването на къси вериги на доставки, чието значение беше 
изнесено на преден план от последиците от кризите, породени от COVID-19; 

53. подчертава, че стратегиите в областта на околната среда следва да подкрепят и 
допълват макрорегионалните стратегии на ЕС в това отношение; призовава за 
европейски план за борба с опустиняването и деградацията на селскостопанските 
земи, подкрепян от макрорегионални стратегии;

54. подчертава значението на спазването на принципа на партньорство при цялото 
програмиране, изпълнение и мониторинг на политиката на сближаване на ЕС и за 
установяване на тясно сътрудничество между регионалните и местните власти, 
НПО и заинтересованите страни, включително организациите на земеделските 
стопани и екологичните НПО; подчертава, че този процес трябва да отчита 
свързаните с пола аспекти.

55. отбелязва, че инициативите на общността и гражданите могат силно да подкрепят 
екологичния преход, както и смекчаването и адаптирането към изменението на 
климата, и че местните групи за действие и програмата LEADER могат да бъдат 
основните инструменти за постигане на това; насърчава държавите членки и 
регионалните власти да координират тези програми със своите регионални 
стратегии в областта на околната среда.

56. подчертава, че политиката на сближаване следва да подпомага инвестициите в 
образование и обучение, като помага на местните власти, работниците и фирмите 
да вземат в по-голяма степен под внимание предизвикателствата, свързани с 
изменението на климата, и ролята, която те могат да играят за смекчаване и 
адаптиране към изменението на климата в съответните сектори;

57. подчертава значението на насърчаването на полезни взаимодействия между 
политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, насочени към 
подпомагане на селските райони, които са изключително уязвими по отношение 
на въздействието на изменението на климата, и към гарантиране на прехода към 
неутрална по отношение на климата икономика с акцент върху социалното и 
икономическото сближаване; 

58. подчертава значението на структурните фондове за подкрепа на малките и 
средните предприятия в хранително-вкусовия сектор, така че да се повиши 
тяхната конкурентоспособност и екологосъобразност;

59. подчертава значението на концепцията за интелигентни села за справяне с 
предизвикателствата пред Съюза, свързани с климата, и приветства нейното 
интегриране в бъдещата ОСП, в политиката на сближаване и в регионалната 
политика на Съюза; настоява държавите членки да включат подхода 
„Интелигентни села“ в своята оперативна програма за прилагане на политиката на 
сближаване на ЕС на национално и регионално равнище, както и в националните 
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си стратегически планове за ОСП, които ще изискват подготовката на стратегии 
за интелигентни села6 на национално равнище; подчертава ролята на подхода 
LEADER/воденото от общностите местно развитие (CLLD), като същевременно с 
това се прилагат стратегии за интелигентни села, които трябва да поставят силен 
акцент върху цифровизацията, устойчивостта и иновациите;

60. подчертава възможностите за застрояване и рехабилитация на изоставени терени, 
където могат да се създадат нови индустриални паркове и бизнес инкубатори, с 
обеззаразяване на почвите и подобряване на околната среда на стари 
индустриални обекти, за намаляване на необходимостта от по-нататъшно 
строителство върху зелени терени и за привличане на компании и регионални 
инвестиции, като по този начин се създават и работни места;

61. приветства намерението на Комисията да представи стратегия за селските райони 
и подчертава необходимостта от засилване на взаимодействието между 
различните структурни и инвестиционни фондове, за да се помогне на 
агрохранителните сектори да подобрят своята икономическа издръжливост и 
екологична устойчивост;

62. подчертава, че инвестициите в устойчива „зелена“ инфраструктура на местно и 
регионално равнище чрез политиката на сближаване на ЕС са от съществено 
значение за борбата с въздействието на изменението на климата върху селското и 
горското стопанство и за подобряване на издръжливостта на хората, природата и 
икономиката на климатичните изменения.

63. подчертава, че политиката на сближаване трябва да се фокусира върху 
всеобхватния преход на европейската икономика към биоикономика, основана на 
биогенни ресурси от селското и горското стопанство;

64. подчертава предимствата на създаване на средиземноморски макрорегион, по-
специално за укрепване на производството и възможностите за износ на местните 
продукти;

65. подчертава значението на наличието на подход „отдолу нагоре“ за сближаването 
и регионалното развитие, при което инициативите следва да се осъществяват на 
регионално равнище и/или на равнище държава членка;

66. подчертава, че политиката на сближаване и регионалните стратегии в областта на 
околната среда трябва да обръщат специално внимание на увеличаването на 
използването на дървесина от устойчиво горско стопанство във всички части на 
икономиката (особено строителния сектор), тъй като дървото има уникалното 
свойство да съхранява огромни количества CO2, като същевременно замества 

6 Член 72б (изменение 513) от позицията на първо четене на Европейския парламент относно 
предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за 
подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия 
на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
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енергоемките ресурси, като например стомана и бетон;

67. счита, че цифровизацията и технологиите за изкуствен интелект могат да доведат 
до по-устойчиво, адаптивно и характеризиращо се с ефективно използване на 
ресурсите селско стопанство и също така да създадат нов тип работни места, но те 
изискват подходящо обучение и образование, до които всеки трябва да има 
достъп;

68. подчертава необходимостта от засилване на инвестициите на ЕС за широколентов 
интернет достъп в селските райони, за да се даде възможност на земеделските 
стопани да интегрират цифрови технологии с цел развитие на прецизно 
земеделие, тъй като това ще бъде от съществено значение за екологичния им 
преход;

69. подчертава, че текущите селскостопански практики и инициативи за „зелена“ 
инфраструктура в секторите на селското и горското стопанство имат положителен 
ефект върху запасите от въглерод и балансите на парниковите газове в държавите 
членки;

70. припомня, че настоящите инициативи на политиката на ЕС трябва да отчитат 
дългосрочната конкурентоспособност на европейската икономика и опасенията на 
малките и средните предприятия;

71. подчертава необходимостта от подобряване на всички видове свързаност 
(широколентова връзка, транспорт и др.) на селските райони по финансово 
достъпен, устойчив и екологичен начин;

72. подчертава, че възприемането на ориентирана към изменението на климата 
политика на сближаване и на регионални стратегии в областта на околната среда 
трябва да бъдат гарантирани и подпомагани от науката, научните изследвания и 
иновациите; 

73. подчертава, че поради тази причина научните изследвания и инвестициите в 
ефективни по отношение на климата и поощряването на биологичното 
разнообразие селскостопански решения следва да бъдат интегрирани в 
регионалните стратегии в областта на околната среда; 

74. подчертава необходимостта фондовете на политиката на сближаване да подкрепят 
повече проекти за обучение, по-специално в областта на агроекологичното 
земеделие.
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ID Ivan David

The Left Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus

Verts/ALE Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

6 0
ECR Bert-Jan Ruissen

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI Dino Giarrusso

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


