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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 

селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. подчертава, че през 2017 г. остра продоволствена несигурност е засегнала 124 

милиона души в 51 държави, което е с 16 милиона повече в сравнение с 2016 г., 

както и че мнозинството от засегнатите от продоволствена несигурност живеят в 

селски райони; 

2. припомня, че ЕС е най-големият износител и вносител на селскостопански 

продукти и следователно играе определяща роля на световните селскостопански 

пазари; отбелязва, че ЕС е основният търговски партньор на развиващите се 

страни, когато става дума за селскостопански продукти; 

3. припомня Новия европейски консенсус за развитие, в който ЕС и неговите 

държави членки потвърждават отново своя ангажимент спрямо принципа за 

съгласуваност на политиките за развитие (СПР), установен в член 208 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и признават 

първостепенното значение на ефективното съблюдаване на този принцип, което 

предполага вземането под внимание на целите на сътрудничеството за развитие 

във всички политики на ЕС, в т.ч. селскостопанската политика и финансирането, 

които има вероятност да имат отрицателно отражение върху развиващите се 

страни; счита в този контекст, че реформата на общата селскостопанска политика 

(ОСП) следва да зачита правото на развиващите се страни да определят своите 

селскостопански и продоволствени политики, без да се отслабва техният 

капацитет за производство на храни и дългосрочна продоволствена сигурност, 

особено тези на най-слабо развитите страни; 

4. припомня ангажимента на ЕС и неговите държави членки по отношение на целите 

за устойчиво развитие (ЦУР) и подчертава, че съгласуваността на ОСП с целите 

за устойчиво развитие е от решаващо значение, особено в случая на ЦУР 2 

(нулево равнище на глад), 5 (равенство между половете), 12 (отговорно 

потребление и производство), 13 (действия във връзка с климата) и 15 (живот на 

земята), с които бъдещата ОСП трябва да бъде съгласувана; 

5. потвърждава, че ОСП далеч не е съвършена и че трябва да бъде ориентирана в по-

голяма степен към развитието, като предотвратява нарушенията както в Европа, 

така и на международните селскостопански пазари и благоприятства прехода към 

по-устойчиво селско стопанство и устойчиви селскостопански практики, които 

спомагат за опазването на екосистемите и природните ресурси и укрепват 

способността им за адаптиране към изменението на климата, екстремните 

метеорологични условия, суша, наводнения и други бедствия, и които постепенно 

подобряват качеството на почвите, в съответствие с втората ЦУР; 

6. припомня, че когато селското стопанство не е в състояние да защитава и 

подобрява селския поминък, справедливостта и социалното благоденствие са 

неустойчиви; призовава ЕС да разработи справедливи и екологично устойчиви 

схеми за производството на храни, да  предоставя стимули за отговорно 
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потребление и насърчава устойчиви хранителни модели във всички политики, 

които има вероятност да засегнат развиващите се страни; 

7. подчертава, че реформата на ОСП следва да допринесе за изграждането на нова 

европейска продоволствена система в съответствие с трансформационно 

ориентирания  характер на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и 

Парижкото споразумение; счита, че за тази цел е необходима промяна на 

парадигмата от „зелена революция“ към „агроекологичнен подход“ в 

съответствие със заключенията на Международната оценка на селскостопанските 

знания, науки и технологии за развитие (IAASTD) и с препоръките на специалния 

докладчик на ООН относно правото на прехрана, което предполага признаване на 

многофункционалността на селското стопанство и бърз преход от отглеждането 

на монокултури въз основа на интензивното използване на химически препарати 

към диверсифицирано и устойчиво селско стопанство въз основа на 

агроекологични селскостопански практики, с укрепване на местните хранителни 

системи и дребното селскостопанско производство и подпомагане на 

традиционните форми на организация; 

8. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да изпълняват 

ангажимента, поет в Европейския консенсус за развитие, да подкрепят 

агроекологията, включително чрез инвестиционния прозорец за селското 

стопанство на Плана за външни инвестиции; 

9. призовава ЕС и неговите държави членки да засилят диалога с развиващите се 

страни и да предоставят своите експертни познания и финансова подкрепа за 

насърчаване на екологично устойчиво селско стопанство, основано на дребното и 

семейното земеделие, насочено по-специално към жените и младите хора – 

ангажимент, поет през 2017 г. в съвместната декларация на срещата на високо 

равнище Африкански съюз – ЕС, озаглавена „Инвестиране в младежта за ускорен 

приобщаващ растеж и устойчиво развитие“; припомня приноса на жените в 

селските райони в ролята на предприемачи и двигатели на устойчивото развитие; 

подчертава необходимостта да бъде развит техния потенциал в устойчивото 

селско стопанство и тяхната устойчивост в селските райони; 

10. призовава – като същевременно припомня първоначалните цели на ОСП, 

определени в член 39 от ДФЕС – за още една глава в законодателството относно 

ОСП след 2020 г. относно нейната отговорност по въпросите на политиката за 

развитие, която да включва по-добро интегриране на екологичните цели и на 

целите за устойчиво развитие, тъй като забраната на експортни субсидии 

означава, че продължават да съществуват икономически изкривявания, които 

дават възможност на селскостопанския сектор на ЕС да изнася селскостопански 

стоки под средните производствени разходи; 

11. призовава Комисията да извършва систематично предварителни и последващи 

оценки на въздействието на външните последствия на ОСП с помощта на 

показателите за ЦУР и да разработи методологична рамка за мониторинг и оценка 

на последствията от ОСП върху сектора на селскостопанското производство в 

развиващите се страни, както и върху достъпността и наличието на храни; 

предлага тези данни да се използват като механизъм за предупреждение, който да 
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сигнализира за отрицателни последствия на ОСП върху поминъка на дребните 

земеделски стопани, особено жените – земеделски стопани, в развиващите се 

страни; 

12. подчертава, че ОСП трябва да спазва принципа за „ненанасяне на вреда“ и да бъде 

съгласувана с останалите политики и международни задължения на ЕС в областта 

на развитието, но и със защитата на правата на човека, околната среда, климата, 

правата на животните и природата; отбелязва освен това, че е неефективно по 

отношение на бюджетните разходи на ЕС да се създават отрицателни външни 

ефекти и след това да се покриват разходите, причинени от тези външни ефекти; 

13. счита, че е необходимо, в съответствие с политиките по Програмата до 2030 г. за 

устойчиво развитие и с целите за устойчиво развитие, да бъдат признати 

географските дисбаланси в търговските отношения и конкуренцията в сектора на 

селското стопанство между развиващите се страни и ЕС и да се насърчават по-

балансирани отношения с търговските партньори; 

14. призовава ЕС да гарантира, че бъдещата ОСП ще преодолее проблемите, свързани 

с настоящия, ориентиран към износа селскостопански модел чрез засилване на 

вътрешните пазари на ЕС и късите вериги на предлагане на храни по устойчив 

начин, така че да не се възпрепятства развитието на страните, като същевременно 

се осигурява устойчивост спрямо външни сътресения и заплахи; 

15. отбелязва, че износът и вносът на продукти на хранително-вкусовата 

промишленост, осъществяван от ЕС, се основава на търговски споразумения; 

подчертава, че тези споразумения следва да гарантират равнопоставени условия 

на конкуренция между земеделските стопани в ЕС и в останалата част на света, 

като се предоставят преференции на развиващите се страни; 

16. настоятелно призовава държавите членки да сложат край на целта за все по-

интензивно европейско селско стопанство и да преустановят 

свръхпроизводството в сектора на животновъдството чрез задължително 

въвеждане на система на животновъдство, основана на съответната площ; 

отбелязва със загриженост, че зависимостта на ЕС от вноса на фуражи за 

животни, особено соя, допринася за нарастващото търсене на земя в чужбина, 

като води до обезлесяване, загуба на биологично разнообразие, разселване на 

общности и увеличаване на интоксикациите вследствие на отглеждането на 

генетично модифицирана соя при интензивна употреба на пестициди в Южна 

Америка; ето защо настоятелно призовава държавите членки да намалят и 

постепенно да прекратят своя внос на протеинови култури от трети държави, като 

Аржентина и Бразилия; 

17. призовава освен това за сеитбооборот с бобови растения за всички приложими 

обработваеми площи и за изпълнение на общоевропейска стратегия за 

протеините, насочена към намаляване на зависимостта от вноса на соя от трети 

държави; призовава междувременно за въвеждането на критерии за устойчивост 

по отношение на вноса на растителни протеини; 

18. припомня, че е важно даването на възможност на местните фермери да се 

придвижат нагоре по веригата на стойността, като им се предоставят помощ и 
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подкрепа относно биологичните продукти и продуктите с добавена стойност, 

както и нови знания и технологии, доколкото постигането на устойчивост изисква 

преки действия за опазване, защита и подобряване на състоянието на природните 

ресурси; 

19. призовава за прекратяване на косвените и нецелеви субсидии, като например 

плащанията за площ; отправя искане субсидии да бъдат отпускани само ако те 

допринасят за обществени блага, като например местни работни места, 

биологичното разнообразие, хуманното отношение към животните, чисти въздух 

и вода, както и здрави, живи почви; 

20. припомня в този контекст нарушаващите пазара въздействия на повторното 

въвеждане на обвързано с производството подпомагане в рамките на ОСП за 

периода 2014 – 2020 г.; припомня, че премахването на квотите за мляко през 2015 

г., с очакването за нови пазари за европейските селскостопански продукти в 

развиващите се страни, влоши свръхпроизводството, което доведе до по-ниски 

цени и засегна развитието на млекопреработвателната промишленост както в 

Европа, така и в развиващите се страни; 

21. отново изразява становището си, че разпределението на плащанията е 

небалансирано; счита, че в условия на нестабилност на доходите по-големите 

земеделски стопанства не се нуждаят непременно от същото равнище на подкрепа 

за стабилизиране на доходите, както по-малките стопанства или стопанствата с 

по-ниски доходи, тъй като те могат да реализират икономии от мащаба, които 

вероятно повишават тяхната устойчивост; 

22. припомня, че гладът и недохранването в развиващите се страни са свързани като 

цяло с липсата на покупателна способност и/или неспособността на бедното 

население в селските райони да се самоиздържа; във връзка с това настоятелно 

приканва ЕС активно да помага на развиващите се страни да преодолеят пречките 

(например лоша инфраструктура и незадоволителна логистика) пред собственото 

си селскостопанско производство; 

23. призовава ЕС и неговите държави членки да засилят местното производство на 

храни в развиващите се страни, както се препоръчва в целите за устойчиво 

развитие (ЦУР), вместо да увеличават износа на селскостопански продукти от ЕС 

за развиващите се страни; настоятелно призовава ЕС да насърчи развиващите се 

страни да увеличат и разнообразят своето производство на храни за задоволяване 

на вътрешното търсене на храни и на нарастващото търсене на пазара юг-юг, тъй 

като селскостопанската политика на ЕС сама по себе си не е отговорна за 

изхранването на нарастващото световно население; поради това изтъква 

значението на борбата срещу заграбването на земи в развиващите се страни; 

24. призовава ЕС да откликне на призивите на развиващите се страни за защита на 

тяхното производство на храни и на тяхното население от потенциално 

разрушителните последствия от евтиния внос; 

25. посочва, че през 2050 г. повече от половината от населението на най-слабо 

развитите страни ще продължава да живее в селските райони и че развитието на 

устойчиво селско стопанство в развиващите се страни ще спомогне за 
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отключването на потенциала на техните селски общности, задържането на 

населението в селските райони и намаляване на непълната заетост, бедността и 

продоволствената несигурност, което на свой ред ще спомогне за справяне с 

първопричините на принудителната миграция; 

26. приветства предложението на Комисията за създаване на възможности за заетост 

и за дейности, генериращи приходи, в регионите на произход и транзит на 

мигранти, чрез проекти, подкрепяни в рамките на ОСП; призовава Комисията да 

въведе програми за обмен между ЕС и Африканския съюз чрез сътрудничество и 

диалог относно производството на селскостопански хранителни продукти и 

иновациите в селското стопанство; 

27. потвърждава важната роля, която космическите технологии, като например тези, 

разработени от космическите и спътникови програми на ЕС, управлявани от 

Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи („Галилео“, 

„EGNOS“ и „Коперник“), може да играят за постигането на ЦУР на ООН чрез 

осигуряването на достъпни решения за улесняване на преминаването към 

прецизно земеделие, като по този начин се елиминират отпадъците, спестява се 

време, намалява се умората и се оптимизира използването на оборудването; 

28. призовава Комисията да проучи космическите научни технологии и приложения и 

Глобалното партньорство за ефективно сътрудничество за развитие като 

механизми за подпомагане на мониторинга на селскостопанските култури, 

добитъка, горските стопанства, рибните стопанства и аквакултурите, както и за 

подкрепа на земеделските стопани, горските стопани, рибарите и лицата, 

определящи политиките, в усилията им да използват разнообразни методи за 

постигане на устойчиво производство на храни, и да отговори на свързаните с тях 

предизвикателства; 

29. подчертава, че в по-общ план търговията със селскостопански продукти трябва да 

допринася, в условия на партньорство, за намаляването на неравенството в 

световен мащаб и осигуряване на по-приобщаващи социални ползи за всички 

търговски партньори в бъдеще, като същевременно остава в рамките на 

екологичните ограничения на планетата. 
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