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Въпрос с искане за устен отговор O-000005/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Norbert Lins
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

Относно: Дългосрочна визия за селските райони

По време на изслушванията си като кандидат за член на Комисията през октомври 2019 г. 
Януш Войчеховски пое няколко ангажимента, включително за изготвянето на дългосрочна 
визия за селските райони. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен също подчерта 
необходимостта от такава дългосрочна визия в своите политически насоки.

На 22 юли 2020 г. Комисията публикува пътна карта, в която обяви, че ще публикува 
съобщение относно дългосрочна визия за селските райони в средата на 2021 г. Целта на 
съобщението е да се създаде дебат на европейско равнище относно бъдещето на селските 
райони и тяхното полагаемо място в обществото. То ще очертае визия за бъдещето на 
селските райони до 2040 г. като хоризонт и ще обхване предизвикателствата, пред които те са 
изправени, като демографските промени, цифровото разделение, ниските равнища на 
доходите и ограничения достъп до услуги.

Според пътната карта визията за селските райони засяга широк кръг от теми и области на 
компетентност. В плана за действие, придружаващ съобщението, ще бъдат изброени 
законодателните и незаконодателните действия (програма за селските райони), които ще 
бъдат разработени в съответните генерални дирекции.

Координацията между различните включени политики ще играе централна роля за гарантиране 
на успеха на програмата за селските райони. Политиката за развитие на селските райони в 
контекста на общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде от ключово значение за 
подпомагането на селските райони. Освен това се признава, че регионалните и местните 
органи играят жизненоважна роля в трансформацията на обществото, за да се постигнат 
целите, определени от Съюза. Те са считани за ключови участници и са в челните редици на 
преодоляването на предизвикателствата, пред които е изправена Европа, като изменението на 
климата или социалните и икономическите предизвикателства.

По какъв начин ще осигури Комисията съгласуваност между ОСП и другите политики, включени 
в разработването на дългосрочната визия за селските райони? Как ще гарантира Комисията 
максимално участие на регионалните и местните органи в селските райони в подготовката, 
анализа, разработването и изпълнението на дългосрочната визия за селските райони?

Как ще бъде хармонизирана ОСП, по която понастоящем се водят преговори, по-специално 
стратегическите планове по ОСП, с бъдещата визия за селските райони? Какви адаптации на 
инструментите на ОСП предвижда Комисията, например чрез средносрочен преглед?

Възнамерява ли Комисията, в рамките на своята работа по визия за развитие на селските 
райони, да направи подходящо и съвместимо с Договора разграничение между финансирането 
за селските райони в рамките на ОСП и политиката на сближаване, като вземе предвид целите 
на всяка политика, описани в членове 39 и 174 от Договора?
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