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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че Общата селскостопанска политика (ОСП) е най-

интегрираната и най-успешна политика на ЕС, която служи като основа за 

европейската интеграция, и следва да остане обща политика с амбициозен 

бюджет; 

Б. като има предвид, че целите на ОСП следва да бъде гарантирането на 

продоволствената сигурност и независимост, както и на стабилността и 

устойчивостта на селскостопанските системи и територии на ЕС; 

В. като има предвид, че ОСП като секторна и обща политика следва да насърчава и 

укрепва приноса на всеки земеделски производител за справяне с 

предизвикателствата в областта на околната среда и следва да насърчава прехода 

към селско стопанство, съчетаващо икономическите стандарти с екологичните 

стандарти; 

Г. като има предвид, че мерките за екологизиране са сложни и неефективни; 

Д. като има предвид, че съществува необходимост от преработване на ОСП с цел 

приспособяването ѝ към настоящите предизвикателства, че е наложително на 

съзаконодателите да се предоставят необходимите средства, за да изпълняват 

изцяло своите задачи в рамките на регламентираните срокове, както и че 

съществува известна несигурност, свързана с излизането на Обединеното 

кралство от ЕС; 

Е. като има предвид нарастването на въздействието на изменението на климата и на 

санитарните рискове върху селскостопанска дейност, и като има предвид 

необходимостта от предприемане на мерки за справяне с тях в рамките на ОСП с 

помощта на специални инструменти; 

1. призовава за ОСП, чийто първостепенен приоритет е превръщането на всяко едно 

европейско земеделско стопанство в предприятие, което съчетава икономическите 

стандарти с екологичните стандарти; 

2. призовава за запазване на целостта на първия стълб, който се основава на 

подобрено кръстосано съответствие на мерките за подкрепа, насочени към 

максимално постигане на резултатите, очаквани от всеки един производител; 

3. призовава за създаване на равнището на ЕС на първи стълб, който да признава 

значението на преките помощи и да включва договорна схема за стимулиране на 

преминаването към селско стопанство, съчетаващо икономическите стандарти с 

екологичните стандарти, с дял от до 30% от бюджета на стълба; 

4. призовава за обновен втори стълб, който да бъде по-опростен и по-ефективен, да е 

насочен към действително стимулиращи териториални политики и политики за 
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развитие на сектора, при които агроекологичните инициативи, инвестиции, 

обучение, научни изследвания и иновации да бъдат централен елемент при 

въпросите на местно равнище; 

5. счита, че единствено с такъв допълващ модел може да бъдат постигнати 

амбициозните цели на ЕС по отношение на околната среда и развитието на 

селските райони; 

6. счита, че ОСП трябва да включва амбициозна европейска стратегия за „зелена“ 

енергия, която да насърчава силно устойчивите биогорива, произвеждани въз 

основа на съвместно производство на растителен протеин; 

7. призовава Комисията да гарантира, че всички вносни селскостопански продукти 

отговарят на същите санитарни и социални стандарти, на които подлежат 

продуктите от ЕС; отправя искане към Комисията да извършва във всяко едно 

търговско споразумение системна оценка на въздействието на разпоредбите, 

отнасящи се до селскостопанския сектор, и да предложи конкретни стратегии, за 

да се гарантира, че селскостопанският сектор няма да пострада вследствие на 

търговско споразумение, сключено с трета държава. 

 


