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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:

- като взе предвид доклада на Европейската комисия от 17 юни 2020 г. относно 
въздействието на демографските промени в Европа,

A. като има предвид, че понастоящем регионите в Европа са изправени пред дълбоки 
демографски промени като ниска раждаемост, застаряване на населението и 
непрекъснат процес на масово напускане на селските райони;

Б. като има предвид, че с оглед на пандемията е наложително да се преразгледат 
политиките и инструментите за справяне с демографското предизвикателство;

1. отбелязва, че пандемията от COVID-19 трябва да бъде повратна точка в 
политиките, свързани с демографското предизвикателство, и да създаде нови 
възможности за икономическо и социално развитие в селските райони;

2. подчертава, че непрекъснатият процес на обезлюдяване на селските райони има 
не само сериозни икономически и социални последици, но оказва и отрицателно 
въздействие върху постигането на амбициозните цели на Европейския зелен пакт;

3. призовава Комисията при разработването на стратегията „От фермата до 
трапезата“ и на стратегията за биологичното разнообразие да представи 
конкретни решения за задържането на населението в селските райони;

4. подкрепя иновациите и цифровизацията за насърчаване на жизнена и динамична 
селска среда; призовава Комисията, като следва примера на инициативите за 
интелигентните градове и села, да разработи нов инструмент за насърчаване на 
създаването на стартиращи предприятия в селските райони и на изграждането на 
тяхната икономическа и производствена структура;

5. изразява съжаление, че споразумението относно МФР не е достатъчно 
амбициозно, за да отговори на предизвикателствата, свързани с демографските 
промени; изразява съжаление по повод на съкращенията на двата основни 
инструмента на ЕС, предназначени да насърчават устойчивото развитие на 
селските райони – политиката на сближаване и ОСП.


