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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 основни компоненти на кръговата 
икономика;

2. счита, че обявяването на плана за действие е ясен призив за дълбока промяна на 
моделите на производство в земеделските стопанства, но също така и в останалата 
част от хранителната верига, в полза на агроекологията с оглед на влошаването на 
състоянието и недостига на природните ресурси;

3. счита, че принципите на кръговата икономика изискват по-добър контрол върху 
ресурсите, развитие на икономиката на сътрудничеството с оглед на по-
рационалната употреба на материалите и съоръженията и сътрудничество между 
заинтересованите страни въз основа на общите ангажименти;

4. призовава за прилагането на европейски план за белтъчините, с който да се 
насърчат бобовите култури, при които не се използва азотен тор; 

5. счита, че кръговата биоикономика предоставя възможност селското стопанство да 
произвежда възобновяема енергия от биоразградими отпадъци от земеделските 
стопанства и общините и техните странични продукти, а именно органичните 
торове;

6. изразява надежда, че кръговата икономика ще допринесе за преместването на 
селскостопанското и хранителното производство чрез укрепване на регионалните 
и местните продоволствени системи;

7. подкрепя Комисията в желанието ѝ да информира по-добре потребителите 
относно хранителните претенции и твърденията за екологосъобразност и 
призовава остатъчните вещества в храните да се посочват при етикетирането;

8. призовава за по-активно предотвратяване на загубата и разхищението на храни;

9. призовава за използването на материали на биологична основа и биоразградими 
материали за пластмасовите продукти в селското стопанство; 

10. подчертава, че има изоставени стари селскостопански сгради, при които 
разходите за саниране (поради наличието на азбест и др.) биха били много високи.


