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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. припомня, че производителността и устойчивостта на селското стопанство 
зависят от биологичното разнообразие, което гарантира дългосрочната 
устойчивост на нашите продоволствени системи; подчертава освен това, че 
голяма част от биологичното разнообразие в цяла Европа е създадено от селското 
стопанство и неговото оцеляване зависи от продължаващото активно управление 
на земеделските земи;

2. 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 
насърчава политическите действия на всички равнища и подкрепя разработването 
на научни изследвания и новаторски решения за справяне със загубата на 
биологично разнообразие; подчертава, че непрекъснатото намаляване на 
биологичното разнообразие на земеделските земи е реалност и че са необходими 
решителни действия срещу тази тенденция;

3. подчертава силната връзка със стратегията „От фермата до трапезата“ и 
необходимостта от цялостен подход към продоволствената система; призовава 
Комисията да изготви основана на доказателства оценка на изпълнението на 
мерките и целите на стратегията, по-специално на индивидуалното и 
кумулативното въздействие върху социалната и икономическата устойчивост на 
селското стопанство в ЕС, продоволствената сигурност и цените, както и на 
потенциалните рискове от изместване на загубата на биологично разнообразие в 
чужбина чрез замяна на местното селскостопанско производство с внос;

4. счита, че опазването на биологичното разнообразие е ключова обществена цел, 
която изисква широк и приобщаващ дебат, както и ефективно участие на всички в 
обществото, по-специално на онези, които са по-силно засегнати от мерките, като 
например селскостопанската общност, като същевременно се ползват техните 
знания и опит и се създава чувство за ангажираност, което е от жизненоважно 
значение за успешното изпълнение на стратегията;

5. подчертава ключовата роля на Общата селскостопанска политика (ОСП) за 
опазването и насърчаването на биологичното разнообразие на земеделските земи; 
подчертава потенциала на компонентите на екологосъобразната архитектура на 
ОСП за насърчаване и предоставяне на стимули за прехода към по-устойчиви 
селскостопански системи за производство на храни и поддържане на земеделски 
земи с висока природна стойност; счита, че държавите членки трябва да 
гарантират навременното разработване и въвеждане на действия, които 
допринасят за подобряване на реализирането и потенциала на ползите за 
биологичното разнообразие в съответствие с необходимото равнище на амбиция;

6. подчертава значението на поддържането и възстановяването на 
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характеризиращите се с голямо разнообразие на ландшафта обекти в ландшафта 
на земеделието заради стойността им по отношение на биологичното 
разнообразие, опрашителите и естествения биологичен контрол на вредителите; 
призовава държавите членки да разработят необходимите мерки в рамките на 
своите стратегически планове по ОСП за подкрепа на непроизводствените площи 
и обекти с цел площите с голямо разнообразие от полза за биологичното 
разнообразие на национално равнище да достигнат поне 10%, като се насърчава 
взаимосвързаността между местообитанията и по този начин се увеличава 
максимално потенциалът за биологично разнообразие;

7. приветства признаването на биологичното земеделие като силен компонент по 
пътя на ЕС към по-устойчиви продоволствени системи; подчертава, че развитието 
на производството на биологични храни трябва да бъде придружено от научни 
изследвания, иновации и научен обмен, развитие на пазара и веригата на 
доставки, както и от мерки за стимулиране на търсенето на биологични храни, 
като се гарантира както стабилността на пазара на биологични продукти, така и 
справедливото възнаграждение на земеделските стопани;

8. подчертава значението на устойчивото управление на горите за здравето и 
дълголетието на горските екосистеми и за запазването на многофункционалната 
роля на горите; подчертава потенциала на агролесовъдството за подобряване и 
насърчаване на екосистемните услуги и биологичното разнообразие на 
земеделските земи, като същевременно се увеличава производителността на 
стопанствата;

9. подчертава значението на продуктите и инструментите за растителна защита за 
стабилността на селскостопанското производство и устойчивостта на доходите на 
земеделските стопани; счита, че въпреки вече постигнатия напредък е необходимо 
значително намаляване на употребата и рисковете от химически пестициди; 
подчертава ключовата роля на интегрираното управление на вредителите за 
намаляване на зависимостта от пестициди и настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират неговото прилагане и систематичната оценка на неговото 
изпълнение; подчертава, че земеделските стопани се нуждаят от по-голям набор 
от решения и методи за растителна защита, както и от засилени системи за 
обучение и консултации;

10. изразява съжаление за това, че селскостопанското производство все повече се 
концентрира върху ограничен набор от земеделски култури, сортове и 
генотипове; подчертава, че запазването на генетичната изменчивост във всичките 
ѝ компоненти е от решаващо значение за насърчаването на разнообразието и 
богатството на селскостопанските екосистеми и за опазването на местните 
генетични ресурси, по-специално като хранилище на решения за подпомагане на 
посрещането на бъдещите екологични предизвикателства.


