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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:

A. като има предвид, че биологичното разнообразие в селското стопанство обхваща 
всички компоненти на биологичното разнообразие от значение за храните и 
селското стопанство; като има предвид, че то обхваща също така разнообразието 
и променливостта на екосистемите, животните, растенията и микроорганизмите 
на генетично, видово и екосистемно равнище, които са необходими за 
поддържането на ключовите функции на екосистемите;

Б. като има предвид, че основните преки фактори за загубата на биологично 
разнообразие са промените в земеползването и използването на морето, добива на 
природни ресурси, изменението на климата, замърсяването и инвазията на чужди 
видове; като има предвид, че тези фактори са резултат от неблагоприятна 
комбинация от първопричини, свързани най-вече с моделите на производство и 
потребление, динамиката и тенденциите в човешкото население, търговията и 
технологичните иновации1;

В. като има предвид, че дългосрочните тенденции в популациите на обикновените 
видове птици и на полските пеперуди в земеделските земи и горите показват, че в 
Европа се наблюдава голямо намаляване на биологичното разнообразие в 
земеделските земи; като има предвид, че това се дължи на първо място на 
загубата, фрагментацията и деградацията на естествените екосистеми, причинени 
главно от интензификацията на селското стопанство, интензивното управление на 
горите, изоставянето на земи и разрастването на градските зони2;

Г. като има предвид, че земеделските земи представляват почти половината от 
площта на ЕС, а горите покриват около 42% от територията на ЕС; като има 
предвид, че устойчивото управление на земеделските земи допринася за по-
широки екосистемни функции, като например защита на биологичното 
разнообразие, поглъщане на въглерод, поддържане на качеството на водата и 
въздуха, задържане на влага в почвата с намаляване на повърхностния отток, 
контрол на инфилтрацията на вода и на ерозията;

Д. като има предвид, че селското и горското стопанство са ключови компоненти на 
европейската икономика и общество, които осигуряват безопасна, качествена и 
достъпна храна и представляват основен фактор за жизнеспособността на 
селските райони по отношение на запазването на заетостта и икономическите 
възможности, качеството на живот и околната среда;

1 Доклад за 2019 г. за глобална оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги на 
Междуправителствената научно-политическа платформа на ООН за биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES),
2 Европейска агенция за околна среда, The European environment – state and outlook 2020 – Knowledge for 
transition to a sustainable Europe, (Околната среда в Европа: състояние и перспективи – Знания за преход 
към устойчива Европа), 2019 г.
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Е. като има предвид, че специфичният характер и структурните характеристики на 
селскостопанския сектор на ЕС, съставен главно от малки семейни земеделски 
стопанства, от които две трети са с размер под 5 ha, а около една трета се 
управляват от стопани на 65 или повече години, създават специфични 
предизвикателства, които трябва да бъдат взети под внимание от създателите на 
политики при разработването на мерки и политики, включващи сектора;

1. припомня, че производителността и устойчивостта на селското стопанство 
зависят от биологичното разнообразие, което е от първостепенно значение за 
гарантиране на дългосрочната устойчивост и издръжливост на нашите 
продоволствени системи и на продоволствената сигурност; подчертава освен това, 
че голяма част от биологичното разнообразие в Европа като цяло съществува 
благодарение на различните модели на земеделие и лесовъдство и че неговото 
поддържане зависи от непрекъснатото активно устойчиво управление на земите и 
земеделските и горските екосистеми със слабо въздействие върху околната среда; 
подчертава обаче отрицателното въздействие върху биологичното разнообразие 
на някои селскостопански модели, които водят до прекомерна експлоатация на 
природните ресурси;

2. отбелязва, че каскадният ефект от опростяването на ландшафта води до по-ниски 
реколти по-специално чрез намаляване на богатството от опрашители и 
естествени врагове на вредителите3; отново подчертава, че заместването на 
популацията от естествени врагове с използването на инсектициди допълнително 
изостря проблема с намаленото опрашване, което е пряк компонент на 
растениевъдството; призовава за цялостен подход с цел защита на екосистемните 
услуги чрез мерки, водещи до по-голяма хетерогенност на ландшафта;

3. подчертава значението на генетичното разнообразие, видовете и природните 
ландшафти и счита, че селското стопанство прави възможно запазването на 
биологичното разнообразие на много региони, като например откритите 
планински райони, като предотвратява разпространението на инвазивни 
растителни и животински видове;

4. подчертава важната роля на малките земеделски стопанства за опазването на 
биологичното разнообразие и ландшафта; подчертава, че малките земеделски 
стопанства допринасят за опазването на биологичното разнообразие, като 
прилагат по-малко интензивни и механизирани практики и като използват по-
малко средства за производство, като например пестициди и торове; подчертава 
освен това, че малките земеделски стопанства защитават чувствителните селски 
райони (планински, в неравностойно положение, острови, защитени зони по 
„Натура 2000“), като запазват селското стопанство и следователно биологичното 
разнообразие;

5. приветства високата степен на амбиция на Стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие за 2030 г. в стремежа към спиране и обръщане на тенденцията на 
загуба на биологично разнообразие в ЕС; счита, че това равнище на амбиция е 
необходимо, насърчава разработването и изпълнението на политики на всички 

3 Dainese, M. et al, A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production (Глобален 
синтезиран доклад показва ползите от биологичното разнообразие за растениевъдството“, Science 
Advances, том 5, № 10, 2019 г.
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равнища и подкрепя разработването и включването на научни изследвания и 
новаторски и осъществими решения и превръщането им в политики за справяне 
със загубата на биологично разнообразие;

6. припомня, че ефективното изпълнение на стратегията изисква отчитане и на трите 
измерения на устойчивостта: екологичното, социалното и икономическото; 
подчертава, че непрекъснатото намаляване на биологичното разнообразие на 
земеделските земи, включително на равнището на ландшафта, е реалност и че са 
необходими решителни действия от обществото като цяло, подкрепени от научен 
консенсус, срещу тази тенденция;

7. изразява съжаление от факта, че в Стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г. не са определени измерими цели за селското стопанство, 
което затруднява оценката на напредъка и резултатите от изпълнението на 
финансираните от ЕС действия; припомня, че лошата координация между 
политиките и стратегиите на ЕС, отнасящи се до биологичното разнообразие, 
доведе до липса на действия за справяне с намаляването на генетичното 
разнообразие4; призовава Комисията да следва препоръките на Европейската 
сметна палата (ЕСП) и да надгражда върху извлечените поуки в Стратегията за 
биологичното разнообразие за 2030 г.;

8. отбелязва, че след идеалите и добрите намерения на Зеления пакт, трябва да има 
съответни последващи действия по отношение на изпълнението, по-специално в 
общата селскостопанска политика, която има много значително въздействие 
върху биологичното разнообразие, тъй като с нея се управлява използването на 
земята не само в ЕС, но и извън него;

9. призовава Комисията да осигури достъп до нови технологии на европейските 
земеделски стопани и да създаде възможности за непрекъснато развитие в 
селскостопанския сектор, като осигури регулаторна рамка, благоприятстваща 
иновациите;

10. припомня значението на насърчаването на колективен подход и на използването 
на неговия мултиплициращ ефект, за да се популяризират действията по 
Стратегията за биологичното разнообразие и призовава Комисията да насърчава и 
подкрепя сдруженията на предприятия, като например кооперативите в 
хранително-вкусовата промишленост, при прилагането на мерки за защита на 
биологичното разнообразие по колективен начин;

11. подчертава силната връзка със стратегията „От фермата до трапезата“ и 
Стратегията на ЕС за горите и необходимостта от цялостен подход към 
продоволствената система и веригата за създаване на стойност в горското 
стопанство; 

12. призовава Комисията да направи оценки на въздействието и да изготви цялостна, 
основана на науката и фактите оценка на изпълнението на мерките и целите на 
Стратегията за биологичното разнообразие, включително по отношение на 

4 Специален доклад № 13/2020 на Европейската сметна палата, озаглавен „Биологичното разнообразие в 
земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП“, 2020 г.
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did={B5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-03CA1FADE6F8}
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характеристиките на зоните с високо разнообразие на ландшафта, отчитайки 
специфичните национални условия; счита, че в стратегията следва да се 
разглеждат по-специално индивидуалните и кумулативните въздействия върху 
социалната и икономическата устойчивост на селското стопанство, горското 
стопанство и селските райони в ЕС, продоволствената сигурност, наличието на 
земя и селскостопански и хранителни продукти, цените, наличието на дървесина и 
потенциалните рискове от изместване на загубата на биологично разнообразие в 
държави извън ЕС чрез замяна на местно селскостопанско производство с внос; 
подчертава необходимостта да се разгледат както краткосрочните, така и 
дългосрочните отрицателни и положителни въздействия по отношение на 
използването на ресурсите и продоволствената сигурност;

13. счита, че за да бъде изпълнението ефективно, договорените от съзаконодателите 
цели в областта на биологичното разнообразие трябва да бъдат отразени в 
съответното законодателство на ЕС;

14. отбелязва с голямо безпокойство неотдавнашната научна оценка на 
кумулативните ефекти на стратегията „От фермата до трапезата“ и на Стратегията 
за биологичното разнообразие на Службата за икономически изследвания към 
Министерството на земеделието на САЩ5;

15. също така призовава Комисията да изготви основана на доказателства оценка на 
въздействието на потенциалните рискове по отношение на емисиите на парникови 
газове, загубата на биологично разнообразие, жизнеспособността на селските 
райони и регионалната жизнеспособност, цените на храните и стратегическата 
регионална продоволствена сигурност и сигурността на доставките, произтичащи 
от последиците от евентуалното преместване и изместване на селскостопанското 
производство в рамките на Европейския съюз в резултат на прилагането на 
мерките и целите на стратегията;

16. счита, че опазването на биологичното разнообразие е ключова обществена цел, 
подкрепяна от мнозинството от европейците6, която изисква действия от страна 
на всички социални и икономически сектори и широк и приобщаващ дебат с 
ефективното участие на всички в обществото на европейско, национално и 
регионално равнище; отбелязва, че по-специално опазването на биологичното 
разнообразие изисква по-голямо участие на всички, които прилагат мерките, като 
например селскостопанските общности, включително малките земеделски 
стопанства и младите земеделски стопани, и горския сектор, като същевременно 
се използват техните знания и опит, споделят се печеливши за всички решения, 
които са от полза както за биологичното разнообразие, така и за приходите от 
селското и горското стопанство, и създаването на чувство за ангажираност, което 

5 Beckman, J. et al, Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European 
Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies, Economic Research Service of the US 
Department of Agriculture (Последици за икономиката и продоволствената сигурност от намаляването на 
вложените средства за производство в селското стопанство съгласно стратегията „От фермата до 
трапезата“ и Сратегията за биологичното разнообразие в рамките на Зеления пакт на Европейския съюз, 
Министерство на земеделието на САЩ, Служба за икономически проучвания).
6 Специално проучване на Евробарометър № 481, Attitudes of Europeans towards biodiversity (Отношение 
на европейците към биологичното разнообразие), май 2019 г., 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2194_90_4_481_ENG
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е от жизненоважно значение за успешното изпълнение на стратегията;

17. подчертава значението на участието „отдолу нагоре“, на положителните стимули 
и на подкрепата за повишаване на мотивацията и ангажираността по отношение 
на опазването на биологичното разнообразие, като същевременно подчертава 
допълващата добавена стойност на доброволните инициативи;

18. счита, че на всички равнища на политиката следва да се постави по-силен акцент 
върху разработването на печеливши за всички решения за опазване на 
биологичното разнообразие, които подкрепят и трите измерения на устойчивостта 
(икономическото, социалното и екологичното);

19. счита, че създаването на подзони или райони в съществуващите защитени зони, в 
които да могат да бъдат разрешавани различни дейности въз основа на 
особеностите на тези райони, би позволило повече гъвкавост, увеличавайки 
същевременно ефективността на защитата;

20. подчертава ключовата роля на общата селскостопанска политика (ОСП) за 
опазването и насърчаването на биологичното разнообразие на земеделските земи, 
включително генетичното разнообразие, заедно с други политики и инструменти, 
изложени в Зеления пакт; припомня целите на ОСП, посочени в член 39 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз; 

21. подчертава потенциала на компонентите на екологосъобразната архитектура на 
предстоящата ОСП за насърчаването и предоставянето на индивидуални и 
колективни стимули за прехода към по-устойчиви и издръжливи селскостопански 
системи за производство на храни и поддържане на земеделски земи с висока 
природна стойност и биологично разнообразие, ако бъдат добре проектирани; 

22. счита, че държавите членки трябва да определят подходящи базови стойности за 
устойчивост и биологично разнообразие, когато определят стандартите си по 
отношение на предварителните условия и да гарантират амбициозното и бързо 
разработване и въвеждане на интервенции, по-специално екосхеми и мерки в 
областта на агроекологията и климата в развитието на селските райони, които 
допринасят за засилване на реализирането и потенциала на ползите за 
биологичното разнообразие в съответствие с необходимото равнище на амбиция, 
като същевременно отчитат специфичните местни потребности, условия и 
изходни позиции, използвайки основан на факти SWOT анализ;

23. подчертава решаващото значение на мерките на ОСП в областта на 
агролесовъдство и залесяването и насърчава продължаването на мерките в 
областта на горското стопанство в съответствие със Стратегията на ЕС за горите;

24. подчертава, че изпълнението на тази стратегия ще бъде по-малко ефективно от 
очакваното от екологична гледна точка, ако не се предостави подкрепа, която да 
гарантира, че земеделските стопани и техният бизнес няма да загубят 
жизнеспособността и конкурентоспособността си на пазара;

25. призовава Комисията незабавно да използва възможностите за смекчаване на 
последиците от изменението на климата и адаптиране към него, предоставяни от 
възстановяването на гори, влажни зони, торфища, пасища и крайбрежните 
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екосистеми и да интегрира опазването на природата във всички съответни 
политики и програми на ЕС;

26. счита, че малките промени, въведени с различните реформи на ОСП, не 
представляваха силен сигнал за земеделските стопани да променят своите 
практики и че е необходима значителна промяна, основана на кризите в областта 
на климата и биологичното разнообразие, за да се уверят земеделските стопани в 
нейното значение за стопанската им дейност и поминъка им;

27. изразява съжаление от факта, че ОСП не беше ефективна в обръщането на 
продължилата десетилетия тенденция на влошаване на биологичното 
разнообразие и че интензивното земеделие продължава да е водеща причина за 
загубата на биологично разнообразие; подчертава освен това, че според 
Специален доклад № 13/2020 на ЕСП7 целта за селското стопанство и действията 
в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие не са измерими, което 
затруднява оценката на резултатите от изпълнението; 

28. поради това подчертава, че е важно да се следват препоръките на ЕСП към 
Комисията за по-добро съгласуване стратегията за биологичното разнообразие за 
2030 г., за засилване на приноса на директните плащания и на програмите за 
развитие на селските райони за биологичното разнообразие в земеделските земи, 
за по-прецизно проследяване на бюджетните разходи и за разработване на 
надеждни показатели за оценка на въздействието на ОСП;

29. подчертава значението на създаването, поддържането и възстановяването на 
характеристиките на високо разнообразие на ландшафта в ландшафта на 
земеделието, както и на запазването и подпомагането на земеделски практики 
и/или производствени характеристики от полза за биологичното разнообразие, 
опрашителите и естествения биологичен контрол на вредителите; 

30. призовава държавите членки да разработят необходимите мерки в рамките на 
своите стратегически планове по ОСП за насърчаване на богатите на биологично 
разнообразие райони, включително по отношение на характеристиките на 
ландшафта, с цел да се постигне площ от най-малко 10% на райони с голямо 
разнообразие, благоприятстващи биологичното разнообразие, например живи 
плетове, буферни ивици, зони, в които не се използват химикали, и временно 
оставени под угар земи, както и екстензивна земеделска земя, предназначена за 
биологичното разнообразие в дългосрочен план, и насърчаване на 
взаимосвързаността между местообитанията и създаването на зелени коридори, 
доколкото е възможно, за да се увеличи потенциалът за биологично разнообразие;

31. припомня, че недостатъчният достъп до земя е един от основните фактори, които 
ограничават установяването на млади земеделски стопани и приемствеността 
между поколенията в европейските стопанства, които са важна цел на ОСП; 
счита, че отделянето на непроизводствени площи следва да се преценява с оглед 
избягването, доколкото е възможно, на отрицателното му въздействие върху 

7 Специален доклад № 13/2020 на Европейската сметна палата, озаглавен „Биологичното разнообразие в 
земеделските земи продължава да намалява  въпреки приноса на ОСП“, 2020 г.
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did={B5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-03CA1FADE6F8}
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достъпа на млади земеделски стопани до земя;

32. подчертава, че когато мерките за опазване ограничават използването на земя, 
която е частна собственост, или оказват отрицателно въздействие върху 
стойността ѝ, на собственика трябва да се предостави подходящо обезщетение;

33. приветства признаването на биологичното земеделие като един от силните 
компоненти по пътя на ЕС към по-устойчиви продоволствени системи, а именно 
по отношение на постигането на целите на обществената политика за 
икономическо развитие, заетост в селските райони, опазване на околната среда и 
действия в областта на климата; подчертава значението на европейския план за 
действие за биологичното земеделие за увеличаване на използването на 
биологично земеделие;

34. подчертава, че развитието на биологичното производство на храни трябва да бъде 
придружено от управлявани от пазара промени и развитие на веригата на 
доставки, както и от мерки, които стимулират търсенето на биологични храни, 
включително чрез обществени поръчки и широк спектър от мерки за насърчаване, 
научни изследвания, иновации, обучение и трансфер на научни знания, които 
имат за цел да подкрепят стабилността на пазара на биологични продукти и 
справедливото възнаграждение на земеделските стопани и да насърчават мерки в 
подкрепа на младите земеделски стопани, занимаващи се с биологично земеделие; 
подчертава необходимостта от развитие на цялата верига на производство на 
биологични храни, за да се даде възможност за преработка и разпространение на 
местно равнище на биологичните продукти на Съюза;

35. отбелязва, че държавите членки ще допринасят различно за постигането на тези 
определени за целия Съюз цели в зависимост от равнището на развитие на 
сектора им за производство на биологични храни и затова призовава за 
определяне на национални цели; подчертава, че тези цели няма да бъдат 
постигнати без силна финансова подкрепа, стабилни програми за обучение и 
консултантски услуги; призовава държавите членки съответно да оформят своите 
стратегически планове по ОСП и Комисията да се увери, че тези стратегически 
планове отговарят на поставената задача;

36. подчертава силните връзки между стратегиите на ЕС за горите и за биологичното 
разнообразие;

37. подчертава значението на устойчивите и здрави горски екосистеми, включително 
на фауната и флората, за поддържането и подобряването на осигуряването на 
множеството екосистемни услуги, които горите предоставят, като биологично 
разнообразие, чист въздух, вода, здрави почви и дървесина, както и недървесни 
суровини; посочва, че постигането на целите на ЕС в областта на околната среда, 
климата и биологичното разнообразие няма да бъде възможно без наличието на 
многофункционални, здрави и устойчиво управлявани в дългосрочен план гори и 
горско стопанство;

38. изтъква необходимостта от развитие на последователен подход за обединяване на 
защитата на биологичното разнообразие и опазването на климата с един 
проспериращ горски сектор и устойчива биоикономика;
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39. отбелязва в тази връзка, че поставянето на акцент едновременно върху 
социалните, екологичните и икономическите ползи от горското стопанство, може 
да помогне за гарантиране на устойчивостта на горите и възможностите им за 
приспособяване, както и за постигането на преход към кръгова биоикономика и за 
подобряването на опазването на биологичното разнообразие; счита, че целите и 
изпълнението трябва да отчитат точните условия и възможности на всяка държава 
и да водят до положително въздействие върху горите и условията в горското 
стопанство, поминъка в селските райони и биологичното разнообразие на горите в 
ЕС;

40. подчертава, че горите, особено девствените гори, са от особено значение за 
опазването на биологичното разнообразие и призовава за тяхното опазване; 
призовава в тази връзка Комисията и държавите членки да включат определение 
за стари гори, което да бъде изготвено от Постоянния комитет по горите като част 
от бъдещата стратегия на ЕС за горите;

41. подчертава значението на горските зони по „Натура 2000“ за опазването на 
биологичното разнообразие в горите; при все това отбелязва, че са необходими 
достатъчно финансови средства за управление на тези зони и гарантиране на 
прилагането на мерките;

42. подчертава значението на укрепването на устойчивото управление на горите по 
балансиран начин за здравето, устойчивостта спрямо изменението на климата и 
дълголетието на горските екосистеми и запазването на многофункционалната 
роля на горите, включително за поддържането на биологичното разнообразие в 
горите, както и за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) и 
изпълнението на Европейския зелен пакт; подчертава значението на включването 
на генетичното разнообразие в съображенията при засаждане, тъй като това 
ограничава риска от нападения от вредители и от разпространение на болести, 
както и на избора на местни видове;

43. изтъква значението на обучението на собствениците на гори, на местните проекти 
за повишаване на осведомеността и на участието на обществеността, както и на 
програмите за постоянно залесяване и повторно залесяване; призовава Комисията 
да насърчава програми за специализирано обучение в целия ЕС и всеобхватна и 
ефикасна информационна система за управление на горите;

44. подчертава големия брой ценни традиционни агролесовъдни системи в ЕС и 
потенциала на иновативните системи; подчертава потенциала на 
агролесовъдството за подобряването и увеличаването на широк кръг от 
екосистемни услуги, за биологичното разнообразие на земеделските земи, за 
улавянето на въглерод, за опазването на почвите и за регулирането на водния 
цикъл, като същевременно се повишава производителността и устойчивостта на 
земеделските стопанства; 

45. признава необходимостта от увеличаване на знанията и насърчаване на 
обучението в областта на агролесовъдството сред земеделските стопани, за да 
бъдат те информирани за ползите и практиката на интегриране на дървесната 
растителност в селското стопанство;

46. призовава Комисията да обърне внимание на загубата на биологично 
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разнообразие, причинена от застрояването; счита, че градските и крайградските 
райони, включително бившите промишлени и рехабилитирани земи, биха били 
особено подходящи за засаждане на дървета, като по този начин ще се допринесе 
за подобряване на биологичното разнообразие в градските райони; признава 
потенциала на агролесовъдството и на районите, които не са подходящи за 
производство на храни, за увеличаване на броя на дърветата, и отбелязва, че 
засаждането в обекти с висока природна стойност следва да се избягва; 

47. отчита ролята на използването на дървесината от устойчиво управлявани гори и 
на дървени продукти за преминаването към неутрална по отношение на CO2 
икономика и за развитието на кръговата биоикономика;

48. призовава държавите членки да подобрят националното законодателство, за да 
въведат или да засилят, когато е необходимо, защитата срещу незаконната сеч и 
загубата на биологично разнообразие;

49. подчертава, че постигането на целите на ЕС в областта на околната среда, климата 
и биологичното разнообразие няма да бъде възможно без здрави гори; поради 
това насърчава действията за увеличаване на горското покритие с дървета, които 
са подходящи за местните условия и екосистеми, като се избягват по-специално 
екзотичните видове, които в много по-малка степен поддържат местното 
биологично разнообразие; подчертава, че последващата нова гора не трябва да 
оказва отрицателно въздействие върху съществуващото биологично разнообразие 
или върху въглеродните поглътители, и че засаждането трябва да се избягва по-
специално във влажните зони и торфищата и върху пасища с голямо биологично 
разнообразие и други земи с висока природна стойност; подчертава, че 
опазването, първоначалното и повторното залесяване с подходящи за съответния 
район и околната среда дървесни видове следва да бъдат в центъра на всяка 
бъдеща стратегия на ЕС за горите;

50. подчертава значението на увеличаването на биологичното разнообразие в 
земеделските системи на всички равнища от почвите до ландшафта; счита, че е от 
съществено значение да се засилят научните изследвания в областта на връзките 
между селскостопанските практики, екологичните процеси и екосистемните 
услуги, като се насърчава разработването на иновативни практически решения и 
специфични за мястото знания, необходими за стимулиране на екосистемните 
услуги в широк кръг от екологични условия;

51. подчертава, че изборът да се поддържа и да продължи да се стимулира 
биоенергийната промишленост би могъл да доведе до управленски избор за 
намаляване на ротационния период или за използване на бързо растящи видове, 
които ще понижат качеството на дървесината и стойността на продуктите и ще 
заплашат дървообработващите отрасли; отбелязва, че печелившото за всички 
решение за ограничаване на използването на цели дървета за производството на 
енергия, предложено в Стратегията за биологичното разнообразие, е важно и за 
дървообработващите отрасли;

52. счита, че при подкрепата за инициативите за залесяване следва да се възприема 
всеобхватен подход, като се вземат предвид местните икономически и социални 
условия и местните общности и се отдава предпочитание на устойчивите, 
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смесените и здравите гори;

53. подчертава значението на продуктите и инструментите за растителна защита за 
стабилността на селскостопанското производство, безопасността на храните и 
продоволствената сигурност, приспособяването към изменението на климата и 
устойчивостта на доходите на земеделските стопани; счита, че въпреки вече 
постигнатия напредък е необходимо значително намаляване на употребата и по-
специално на рисковете от химическите пестициди, за да се намали въздействието 
върху биологичното разнообразие, като се вземат предвид специфичните 
национални условия; счита, че следва да се проучи задълбочено възможността за 
използване на целеви коридори; 

54. подчертава ключовата роля на интегрираното управление на вредителите8 (ИУВ) 
и на устойчивите системи, включително на агроекологичните подходи за 
намаляване на зависимостта от пестициди и настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират прилагането на ИУВ и систематичната оценка на 
прилагането му; 

55. подчертава, че за да се намали необходимостта от пестициди и да се постигне по-
нататъшно намаляване на употребата на химически пестициди и свързаните с тях 
рискове, земеделските стопани се нуждаят от по-голям набор от алтернативни, 
ефективни, достъпни и безопасни за околната среда решения и методи за 
растителна защита; счита, че това би могло да включва засилено прилагане на 
техники за културен, физически и биологичен контрол, нови нискорискови 
пестициди и биопестициди, по-ефективни техники за прилагане, улеснени от 
инструменти като цифрово и прецизно земеделие, епидемиологични модели, по-
широк и подобрен набор от възможности за устойчиви сортове, които изискват 
по-малко средства за производство, и укрепване на системите за обучение и 
консултации в областта на научните изследвания и иновациите, включително по 
отношение на агроекологичните селскостопански практики;

56. призовава Комисията да подобри регулаторната рамка, за да ускори приемането 
на нови и алтернативни решения за защита на здравето на растенията, 
включително продукти за растителна защита с по-ниско въздействие върху 
околната среда, като например нискорискови вещества, средства за биологичен 
контрол и естествени вещества;

57. подчертава ролята, която полезните видове играят в агроекосистемата, по-
специално за контрола на вредителите, но също така и за опрашването, защитата 
на растенията и почвите; отбелязва, че правилният избор на съчетания от диви 
цветя може да привлече и поддържа хранещи се с вредители по културите 
насекоми и паразитоиди, което да е от полза за производството и същевременно 
да увеличава опрашването;

58. счита, че следва да има подходящи стимули и компенсации за възприемане на 
устойчиви практики като ИУВ и агроекологичните подходи;

8 В съответствие с общите принципи, установени в приложение III към Директива № 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на 
Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).
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59. приветства съвместните действия на Европол и държавите членки в борбата с 
нелегалния внос на препарати за растителна защита от трети страни, но изразява 
сериозно притеснение, че той продължава, което има последствия и върху 
околната среда и биологичното разнообразие в ЕС;

60. изразява съжаление за това, че селскостопанското производство и потребление 
все повече се концентрират върху ограничен набор от земеделски култури и техни 
сортове и генотипове; подчертава, че по-нататъшното увеличаване и запазването 
на генетичната изменчивост във всичките ѝ компоненти е от решаващо значение 
за насърчаването на разнообразието и богатството на селскостопанските 
екосистеми и за запазването на местните генетични ресурси, по-специално като 
хранилище на решения за подпомагане на посрещането на бъдещите екологични 
предизвикателства и на предизвикателства, свързани с климата и 
продоволствената сигурност;

61. отбелязва значението на запазването на култиварите и старите сортове, по-
специално тъй като те могат да се развиват в по-неблагоприятни от оптималните 
условия; освен това отбелязва, че най-ефективният от гледна точка на разходите 
начин е запазване на тези гени и характеристики на полето; приветства факта, че 
Комисията планира да преразгледа правилата за предлагане на пазара за 
традиционните сортове култури, за да допринесе за тяхното опазване и устойчиво 
използване; приветства също така намерението ѝ да предприеме мерки за 
улесняване на регистрацията на сортовете семена, включително на биологичен 
хетерогенен материал, и да осигури по-лесен достъп до пазара за традиционни и 
адаптирани към местните условия сортове;

62. обръща внимание на факта, че при многогодишните култури загубата на 
разнообразие възниква също така чрез загуба на генетично разнообразие в 
рамките на самите сортове; изразява съжаление, че системите на ЕС за 
вегетативно размножаване са проектирани по начин, който не насърчава 
опазването на вътресортовото биологично разнообразие; призовава Комисията да 
подкрепя регулаторните промени в законодателството на ЕС за вегетативното 
размножаване с цел насърчаване на опазването на генетичното разнообразие в 
рамките на стопанствата на традиционните европейски сортове;

63. припомня, че в Европейския съюз се отглеждат редица автохтонни и местни 
породи животни, които са част от регионалните местообитания и/или от 
традиционния поминък на местните общности и са неделими аспекти на 
биологичното разнообразие; призовава държавите членки да продължават да 
прилагат мерки за опазване на тези породи; изразява загриженост, че болести като 
африканската чума по свинете излагат някои видове, като източнобалканските 
свине, на риск от изчезване; призовава държавите членки да установят 
своевременни мерки и осигурят ресурси за предотвратяване на загубата на това 
биологично разнообразие;

64. призовава Комисията да разработи амбициозни, подходящи и обновени 
регламенти и планове за предотвратяване на нахлуването на инвазивни видове на 
различни европейски територии и морета с всеобхватни протоколи за 
предотвратяване на навлизането както на растителни, така и на животински 
видове, които могат да имат значително отрицателно въздействие не само върху 
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биологичното разнообразие, но и върху селското стопанство и рибарството, 
водещо до съществени икономически загуби, които следва да включват 
разработването на насоки за управление на инвазивните видове и въздействието, 
което те могат да имат върху различни екосистеми и сектори;

65. призовава Комисията да гарантира, че всяка цел за неплодородна земеделска земя, 
непроизводствени характеристики на ландшафта и защитени зони е достатъчно 
гъвкава, за да бъде приложена съгласно конкретните обстоятелства и 
възможности на всяка държава членки, и зачита правата на земеделските стопани, 
рибарите и собствениците на земи и гори, като същевременно поддържа строгата 
защита като доброволна възможност за собствениците на земи и гори;

66. подчертава, че изоставянето на земеделски площи засяга между 10% и 50% от 
земеделските земи в ЕС, което води до загуба на традиционен ландшафт, 
повишава риска от ерозия на почвата и влошава местообитанията за множество 
видове, обитаващи обработваеми земи; припомня важната роля на мерките за 
районите с природни ограничения за избягването на изоставянето на земи и за 
поддържането на човешко присъствие в тези райони, но също така за 
предотвратяването на горски пожари и за защитата на конкретни екосистеми и 
природни ресурси, като например земеделските земи с висока природна стойност;

67. подчертава, че промените в земеползването, разширяването и интензификацията 
на селското стопанство и неустойчивата търговия и консумацията на диви 
животни са ключови фактори за загубата на биологично разнообразие и 
увеличават контактите между дивите животни, селскостопанските животни, 
патогените и хората, което създава условия за появата на инфекциозни 
заболявания;

68. отбелязва, че производството на кожа, което включва затварянето на хиляди 
неопитомени животни от подобен генотип в тясна близост едно до друго при 
хронично стресиращи условия, може съществено да компрометира хуманното 
отношение към животните и да повиши тяхната податливост на инфекциозни 
заболявания, включително зоонози, както се случи при норките с COVID-19;

69. подчертава необходимостта от разработване на бизнес модели чрез 
възнаграждаване на земеделските стопани, зеленчукопроизводителите, рибарите и 
другите собственици и ползватели на площи за екосистемните услуги, които те 
предоставят;

70. признава значението на проследяването на икономическите инструменти, имащи 
отношение към биологичното разнообразие, и финансовите средства, които те 
генерират, и на установяването на последователно и сравнимо проследяване и 
отчетност на финансовите средства във всички държави членки; 

71. отбелязва ключовата роля, която опрашителите играят за биологичното 
разнообразие и селскостопанското производство; изразява загриженост от 
тенденциите на висока смъртност сред опрашилите, включително сред 
медоносните пчели, които се документират в редица региони в ЕС; призовава 
отговорните органи на държавите членки за повече контрол върху използването 
на вещества, които не са разрешени или са вредни за опрашителите;
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72. призовава за цялостен подход при приемането на мерки в подкрепа на 
опрашителите и за това подпомагането по линия на ОСП да не води до отслабване 
или загуба на опрашващи услуги; призовава държавите членки да включват в 
проектите на своите стратегически планове мерки, насочени към различни групи 
опрашители;

73. счита, че цифровите технологии, включително прецизното земеделие, може да 
помогнат на земеделските стопани в Европа да осигуряват безопасни и качествени 
храни, като същевременно спомагат за опазване на биологичното разнообразие и 
за ограничаване на въздействието на селското стопанство върху околната среда; 
изтъква значението на подкрепата за разработването на цифрови инструменти, 
които дават възможност за планиране на биологичното разнообразие на 
равнището на земеделските стопанства и извън тях, както и на подобряването на 
мрежовата свързаност в селските райони;

74. подчертава, че е необходимо да се даде възможност за достъп до тези 
инструменти чрез ОСП, за да се гарантира, че всички могат да се възползват от 
възможностите, предоставяни от цифровизацията; отбелязва освен това 
необходимостта от улесняване на прилагането на цифровото земеделие по 
приобщаващ начин чрез обучение и консултации в селските райони;

75. признава разнообразието на европейското селско стопанство и големия потенциал 
за биологично разнообразие на неговите селскостопански системи, като например 
пасторализма и пасищните системи, които опазват ливадите и живите плетове, 
агролесовъдството и екстензивно управляваните земеделски земи;

76. призовава Комисията да насърчава екологосъобразните производствени методи, 
като например интегрираното производство – метод, който е широко установен в 
много държави членки и който оптимизира използването на природните ресурси, 
защитава почвите, водите и въздуха и насърчава биологичното разнообразие;

77. призовава Комисията и държавите членки да насърчават използването на 
пасищни и пасторални местообитания, включително залесени пасища и други 
агролесовъдни системи, в полезно взаимодействие с поддържането на общности с 
тревни площи с висока природна стойност;

78. признава потенциала на агроекологичните системи, а именно в съчетаването на 
практики за диверсификация, едновременното предоставяне на множество 
екосистемни услуги и опазване на биологичното разнообразие, както и 
подкрепата за добива на култури и доходите на земеделските стопани9; признава 
освен това значението на насърчаването на възприемането на съществуващи 

9 Tamburini, G. et al, Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services without compromising 
yield, (Диверсификацията на селското стопанство насърчава множество екосистемни услуги, без да се 
застрашават добивите), Science Advances, том. 6, №  45, 2020 г.; Преглед на 98 метаанализа, основани на 
5 160 първоначални проучвания, включващи 41 946 сравнения между диверсифицирани и опростени 
практики. В 63% от случаите се установява, че агроекологията увеличава биологичното разнообразие без 
това да е за сметка на добивите, като в много случаи добивите всъщност се увеличават; 
https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
Van der Ploeg, J. D. et al, The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe 
(Икономическият потенциал на агроекологията: емпирични данни от Европа) Journal of Rural Studies, 
том. 71, 2019 г., стр. 46-61; https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003 

https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003
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печеливши за всички подходи; 

79. посочва, че някои търговски споразумения, които понастоящем са в процес на 
договаряне или са финализирани, може да не са в съответствие с целите на 
Стратегията за биологичното разнообразие; припомня необходимостта да се 
гарантира, че търговските споразумения съдържат приложими глави за 
търговията и устойчивото развитие, които имат за цел насърчаването на 
биологичното разнообразие и привеждането в съответствие с европейските 
стандарти по отношение на устойчивостта; 

80. приветства ангажимента на Комисията за гарантиране на пълното изпълнение и 
прилагане на разпоредбите за биологичното разнообразие в търговските 
споразумения и за по-добра оценка на тяхното въздействие върху биологичното 
разнообразие; призовава Комисията да въведе необходимите механизми, с които 
да се гарантира, че при производството на внасяните в ЕС продукти са следвани 
мерките, приложими за европейските земеделски стопани, като по този начин се 
допълват усилията, полагани от земеделските стопани в ЕС за по-устойчиво 
производство на храни, и се повишава ефективността на защитата на 
биологичното разнообразие в световен мащаб;

81. настоява за гарантиране на съгласуваността на търговската политика на Съюза, 
като се избягва улесняването на вноса на селскостопански продукти, произведени 
в резултат на обезлесяване, което сериозно уврежда биологичното разнообразие в 
световен мащаб; призовава Комисията да предложи пакет от мерки за гарантиране 
на устойчиви вериги на доставки на селскостопански продукти с нулево 
обезлесяване за предлаганите на пазара на ЕС продукти;

82. припомня, че хранителните вещества са от съществено значение за 
селскостопанското производство и за поддържането на здрави почви; приветства 
предложението на Комисията за намаляване на загубите на хранителни вещества 
и посочва, че прекомерната употреба на торове е източник на замърсяване на 
въздуха, почвата и водата и на въздействие върху климата с отрицателни 
последици за биологичното разнообразие; подчертава, че по-доброто управление 
на хранителните вещества носи както икономически ползи, така и ползи за 
околната среда;

83. подчертава, че стратегията за намаляване на загубите на хранителни вещества 
следва да е с акцент преди всичко върху предоставянето на възможност на 
земеделските стопани да повишат ефективността на управлението на 
хранителните вещества и подчертава значението на иновативните технологии и 
решения в това отношение; настоятелно призовава държавите членки да 
предложат в своите стратегически планове мерки за насърчаване на ефективното 
управление и кръговост на хранителните вещества и силно да подкрепят 
образованието на консултантите в селското стопанство и на земеделските 
стопани;

84. призовава за създаването и подкрепата на образователни програми, които водят 
до добро разбиране за опазването както на земеделието, така и на природата;

85. подчертава, че научните изследвания, иновациите, обменът на знания, 
повишаването на осведомеността, образованието и консултантските услуги ще 
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бъдат от ключово значение за събирането на данни и намирането на най-добрите 
решения за опазване на биологичното разнообразие;

86. подчертава основната роля, която консултантските услуги в областта на селското 
стопанство играят за разпространението на иновации и знания относно 
стратегиите за насърчаване на биологичното разнообразие, стимулирайки обмена 
на опит, особено партньорския обмен, и насърчавайки практически демонстрации, 
по-специално чрез работа на местно равнище, за да могат земеделските стопани 
да се адаптират по-добре към конкретните реалности на място, включително 
собствениците на малки стопанства, младите земеделски стопани и жените 
земеделски стопани, както и хората, живеещи в селските райони в неравностойно 
положение; призовава държавите членки да предоставят всеобхватни консултации 
на земеделските стопани относно възприемането на производствени системи и 
управленски практики, които насърчават биологичното разнообразие и 
опазването и възстановяването на земеделски земи;

87. подчертава, че научните изследвания и иновациите са ключови фактори за 
ускоряване на прехода към устойчиви продоволствени системи, по-специално 
чрез предоставяне на експертни знания, които дават възможност земеделските 
стопани да произвеждат храни с влагане на по-малко средства за производство и 
да се увеличи предоставянето на екосистемни услуги, като същевременно се 
подпомага социалното и икономическото устойчиво развитие; счита, че 
навлизането на иновациите на пазара изисква благоприятна регулаторна среда и 
приемане на стимули;

88. отбелязва огромния принос на здравите живи почви за глобалното биологично 
разнообразие и екосистемните услуги и силната връзка между живата, здрава, 
биоразнообразна почва, общностите, производителността и рентабилността на 
земеделските стопанства, тяхната устойчивост спрямо изменението на климата и 
продоволствената сигурност и сигурността на биомасата, особено спрямо суша и 
наводнения; посочва, че над 60% от всички европейски почви са в лошо 
състояние10 и че са необходими политически мерки за увеличаване на условията 
за живот в почвите; отбелязва въздействието на пластмасовите микрочастици 
върху биологичното разнообразие на почвите;

89. приветства пътната карта на Комисията за създаване на нова стратегия за 
опазване и устойчиво използване на почвите, стартирането на Обсерваторията на 
ЕС за почвите и мисията на ЕС за опазване на доброто състояние на почвите и 
храните, озаглавена „Грижата за почвата е грижа за живота“; призовава 
Комисията и държавите членки да подкрепят по-нататъшните научни изследвания 
в областта на почвените екосистемни услуги и да коригират съответните 
съществуващи програми за финансиране, за да улеснят подобни 
научноизследователски проекти;

90. отново изтъква значението на устойчивото използване и управление на водните 
ресурси за опазването и възстановяването на биологичното разнообразие; 
насърчава Комисията и държавите членки да засилят подкрепата си за ефективни 

10 Междинен доклад на Комитета на мисията за опазване на доброто състояние на почвите и храните, 
Caring for soil is caring for life („Грижата за почвата е грижа за живота“), Европейска комисия, 2020 г.;
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ebd2586-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
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и ефикасни напоителни системи и устойчиво управление на водите;

91. подчертава успеха на директивите за птиците и местообитанията11 и отбелязва , че 
ЕС разполага с най-голямата мрежа от защитени зони в света и че ефективното 
управление на естествените процеси е от първостепенно значение за 
поддържането на биологичното разнообразие; 

92. посочва значителните различия между държавите членки при прилагането на 
„Натура 2000“ и произтичащите от това неравнопоставени условия на 
конкуренция във връзка с опазването на съответните зони; подчертава 
необходимостта от включване на всички съответни участници на равнището на 
ЕС, на национално, регионално и местно равнище с цел по-добро прилагане на 
директивите за птиците и местообитанията; припомня резултатите от проверката 
за пригодност на директивите; признава гъвкавостта на директивите по 
отношение на прилагането, която следва да бъде изцяло използвана, за да се даде 
възможност за отчитане на специфичните национални обстоятелства, като по този 
начин се допринася за намаляване и постепенно разрешаване на конфликтите 
между опазването на природата и социално-икономическите дейности;

93. подчертава необходимостта от подкрепа за селскостопанските практики, като 
например агролесовъдството и пасторализма, в райони с висока стойност, които 
предоставят голямо разнообразие от екосистемни услуги; припомня, че едрите 
хищници, особено вълците, могат да окажат въздействие върху 
жизнеспособността на стопанствата, особено в някои екстензивно управлявани 
земеделски земи, богати на биологично разнообразие; припомня, че променящите 
се условия доведоха до увеличаване на популацията при някои защитени видове 
едри хищници и видовете, които те ловуват; подчертава необходимостта от 
управление на някои области на биологичното разнообразие, за да се даде 
възможност за балансирано развитие на всички видове; припомня отговорността 
на Комисията да прави оценка на напредъка в постигането на природозащитен 
статус на видовете по региони и, когато е необходимо, да го адаптира, ако е 
постигнат желания природозащитен статус, с цел защита на добитъка;

94. взема под внимание предложението на Комисията за увеличаване на зоните обект 
на защита и на строга защита, и се присъединява към заключенията на Съвета от 
16 октомври 2020 г., че една по-висока степен на защита може да позволява 
определени човешки дейности, съответстващи на целите за опазване на 
защитената зона; счита, че човешките дейности, които са съвместими с целите за 
опазване или дори допринасят за биологичното разнообразие, трябва да останат 
допустими в зони, обект на строга защита;

95. силно насърчава държавите членки да възнаграждават земеделските стопани по 
подходящ начин и да ги стимулират чрез предоставяне на финансова компенсация 
за зоните обект на защита и на строга защита по „Натура 2000“, както и чрез 
покриване на евентуални увеличения на производствените разходи, възникнали в 

11 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7). Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 
1992 г. относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 
22.7.1992 г., стр. 7).
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резултат на мерки за защита и опазване;

96. припомня, че 7,5% от годишните разходи по линия на МФР през 2024 г. и 10% от 
годишните разходи през 2026 г. и 2027 г. трябва да бъдат разпределени за цели в 
областта на биологичното разнообразие.
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