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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. подчертава важната роля на земеделските стопани в производството на храни и 
това как нейното изпълнение зависи от природните ресурси каквито са почвите, 
водите и горите; признава многофункционалността на горите;

2. отбелязва, че ролята на селското стопанство се разраства, тъй като нарастващото 
население на света изисква увеличаване на производството на храни; поради това 
счита, че всички по-нататъшни действия трябва да обхващат въпроси като 
предотвратяването на неустойчиви практики на земеползване и управление, 
справяне с естествените смущения и смекчаване на изменението на климата;

3. подчертава необходимостта от насърчаване на консумацията на стоки с устойчив 
произход чрез въвеждане на система за етикетиране и сертифициране на  
внасяните в ЕС продукти, произведени с отказ от обезлесяване, както и 
включване на аспекта за недопускане на обезлесяването в търговските 
споразумения на ЕС и други многостранни споразумения;

4. подчертава необходимостта от по-нататъшен значителен напредък в 
разработването и прилагането на стратегия на ЕС за протеините и осигуряването 
на стабилно производство на растителни протеинови култури в рамките на ЕС;

5. насърчава Комисията да гарантира, че една многостранна платформа на 
заинтересованите страни, която изцяло да обхваща всички съответни 
заинтересовани страни, ще бъде интегрирана в правна рамка;

6. подчертава значението на по-нататъшното развитие на съществуващите системи, 
като например Плана за действие FLEGT, за да се даде възможност за трансфер на 
знания и образование за партньорите извън ЕС;

7. счита, че причините за обезлесяването следва да бъдат разгледани в рамка на 
политика на ЕС, като по този начин да се гарантира съгласуваността на 
свързаните с горите политики, да се намали натискът върху горите чрез 
разработване на по-иновативно и ефективно селско стопанство в рамките на ЕС и 
извън него и да се намалят загубите на храни по цялата хранителна верига чрез 
нови технологии; счита, че голямото търсене на храни следва да се преодолее чрез 
техническа помощ, сътрудничество между селскостопанските организации и 
трансфер на знания;

8. подчертава значението на устойчивото управление на горите в рамките на ЕС и в 
трети държави като основен фактор за гарантиране на доходите на собствениците 
на гори и земеделските стопани, които практикуват агролесовъдство и за 
повишаване на устойчивостта на горите.


