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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва, че обедняването и изключването не са присъщи само на градските 
райони, а засягат и селските райони, въпреки че тези явления могат да приемат 
специфични форми, особено поради факта, че в селските райони към социалното 
изключване се прибавя териториалното изключване и че в тези изключени от 
икономическото развитие райони всички социални категории, които живеят там, са 
засегнати;

2. подчертава, че въпреки че жените имат важна роля за икономиката на селските 
райони, присъствието им е почти напълно незабележимо в органите за вземане на 
решения, и по тази причина следва да се вземат мерки на всички равнища с цел 
жените да бъдат по-добре представени в кооперациите, профсъюзите и местните 
политически органи, както и да се приемат конкретни мерки за подпомагане на 
жените в селските райони с цел гарантиране на техните права и борба с бедността;

3. подчертава, че въпреки че сезонните работници винаги са били една от най-
уязвимите групи в селските райони, понастоящем голяма част от сезонната работа 
се извършва от работници мигранти; следователно счита, че на тези работници 
следва да се гарантира възможността за трудови договори и условия на труд, които 
са сходни с тези на местните работници;

4. счита, че въпреки че в миналото масовото напускане на селските райони е 
послужило като предпазна клапа за земеделските стопани, изключени от своята 
първоначална дейност, понастоящем това вече не е така, тъй като безработицата 
засяга с пълна сила неквалифицираните лица; добавя, че изградените в селските 
райони индустриални комплекси са сред първите засегнати от преструктуриранията 
и преместванията, което ограничава възможностите за многостранна дейност, на 
които изпитващите затруднения дребни земеделски стопани са могли да разчитат 
по-рано, за да увеличат доходите си от селскостопанска дейност като по този начин 
се ускорява процесът на тяхното обедняване;

5. призовава за поддържането на доходни дейности в селските райони, което 
предполага да се обърне специално внимание на семейните стопанства и на 
дребните и средните земеделски стопанства най-вече чрез преразглеждане на ОСП с 
цел тя да стане по-справедлива, но също така и на предприемачески дейности, 
различни от земеделските, но предоставящи стоки и услуги, необходими за 
задържането на населението и приемането на новопристигащи;

6. отбелязва, че селскостопанската дейност често е последната съществуваща дейност 
в селските райони; подчертава в тази връзка значението от поддържане на 
качествени обществени услуги в селските райони, включително в планинските 
райони и крайно отдалечените райони, за да се справи с изолирането и да гарантира 
универсалния достъп до образование, здравеопазване, транспорт и комуникации, 
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култура и достоен живот за земеделските стопани и техните семейства; счита, че е 
необходимо да се прилагат мерки за насърчаване на младите земеделски стопани да 
създават стопанства, но освен тяхната жизнеспособност, вниманието трябва да се 
насочи към гарантиране на качество на живот в селските райони като се насърчава 
равен достъп до обществени услуги (пощенски служби, училища, обществен 
транспорт, здравни услуги и др.), запазване на услугите за обществеността 
(заведения за дневни грижи за деца, заведения за грижи за възрастни, социално 
настаняване и др.) и места за социален живот, които позволяват да се прекъсне 
изолацията (магазини, кафенета, културни центрове и др.);

7. счита, че производството на енергия от възобновяеми енергийни източници като 
например селскостопански биогазове и дървесни отпадъци в местни централи има 
потенциала да съживи икономиките в селските и периферните райони и да подкрепи 
една устойчива енергийна политика в степен да се гарантира положителен 
въглероден баланс на процеса и да се избегне отрицателното въздействие върху 
сигурността на хранителните доставки и агроекосистемите на международно 
равнище; призовава да бъдат инвестирани повече средства от структурните и 
кохезионни фондове за разработване на технологии за този вид производство на 
енергия;

8. подчертава значението на селскостопанските и неселскостопански икономически 
дейности (като например обработване и директен маркетинг на селскостопански 
продукти, туризъм, услуги, малки и средни индустрии) в селските райони за 
заетостта и предотвратяването на бедността и масовото им напускане; следователно 
призовава за подобрени структури за допълнително професионално обучение в 
селските райони за подпомагане на развитието на предприятията;

9. счита, че на новите държави-членки следва да се обърне специално внимание, тъй 
като въпреки че през периода на преход към пазарна икономика в тези страни 
имаше очевидни миграционни вълни към селските райони, в бъдеще тази тенденция 
е възможно да се обърне, като така се задълбочат проблемите с обедняването не 
само в селските райони, а и в градските центрове;

10. подчертава, че ниската гъстота на населението в селските райони и следователно 
слабата електорална тежест на тези райони имат последици и по отношение на 
политическите решения; отбелязва в тази връзка, че по отношение на 
професионалната реализация се наблюдава насърчаване към специализиране, което 
е слабо съвместимо с многостранната дейност, наложена от нестабилния характер 
на заетостта в селските райони; подчертава освен това, че е необходимо да се 
предостави по-голяма подкрепа на младите земеделски стопани с цел борба с 
обезлюдяването на селските райони.

11. Отбелязва, че трябва да се обърне внимание на свързването и допълването на 
средствата, отпуснати за развитието на селските райони независимо дали 
произхождат от регионалната политика или от ОСП; 

12. подчертава значението от запазване на традиционните форми на земеделие, като 
например малките обработваеми площи, които подпомагат сближаването в селските 
общности в периферните региони;
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13. подчертава необходимостта от засилване на подкрепата за асоциациите на 
земеделските стопани, кооперациите, винарските кооперации и други местни 
институции в областта на занаятчийството и други дейности, допълващи 
земеделието, с оглед улесняване на пласирането на продуктите, създаването на 
местни пазари и по-тесни връзки между производител и потребител;
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