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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. счита, че при отделянето на средства от структурните фондове за целите на 
Лисабонската стратегия за програмния период 2007-2013 г. трябва да се отчитат 
особеностите на отделните региони, тъй като съществува опасност то да се 
извършва в ущърб на целите за териториално сближаване и намаляване на 
регионалните различия;

2. подчертава, че политиката за развитие на селските райони следва да съпровожда и 
допълва механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП), като отчита 
общите цели на ОСП, например увеличаването на селскостопанското производство, 
подпомагането на доходите в селското стопанство, стабилизирането на пазарите и 
гарантирането на доставките и на достатъчността на хранителните продукти; 

3. подчертава, че съществува опасност селските райони да се адаптират трудно към 
тази нова ориентация на регионалната политика поради специфичните си 
характеристики: застаряващо население, затруднен достъп до тези райони поради 
недостатъчно добре развити съобщителни и транспортни мрежи, непрестанен отлив 
на население от селските райони, по-ниско равнище на квалификация на 
населението в селските райони, липсата на инфраструктура и обществени услуги, 
многообразието на дейностите, извършвани от работещите в селските райони, 
липсата на технически условия за осъществяване на проекти и на центрове за 
ноухау, включващи предприятия, учебни заведения и научноизследователски 
институти;

4. в тази връзка припомня, че всички региони в Съюза като цяло, включително 
селските и отдалечените райони, следва по принцип да се ползват от еднакви 
възможности за развитие, за да се избегне по-нататъшното задълбочаване на 
териториалното изключване на областите в най-необлагодетелствано положение;

5. подчертава, че в многобройни селски райони  възможностите за развитие, по-
специално тези, които се предлагат за младите и за жените, биват ограничавани 
поради затруднения достъп до обществени услуги, липсата на работни места и 
възрастовата пирамида на населението;

6. подчертава, че в някои региони не съществуват алтернативни решения за 
определени форми на селскостопанско производство и че често тези форми трябва 
да бъдат съхранявани на всяка цена за целите на екологичната и регионална 
политика, в частност в отдалечените селски или планинските райони, засегнати от 
опустиняване;

7. припомня, че Европейският съвет от Гьотеборг, състоял се на 15 и 16 юни 2001 г., 
разшири целите на Лисабонската стратегия, така че да включват понятията 
устойчивост и сближаване, и че целта на политиката за развитие на селските райони 
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е именно устойчиво селско стопанство, поддържането на неселскостопански 
дейности в тези райони, оптимизиране на възможностите за развитие на селските 
райони, опазване на околната среда, балансирано териториално устройство и 
развитието на малките и средни предприятия;

8. подчертава, че устойчиво и балансирано териториално развитие може да бъде 
успешно единствено когато взаимодействието между селските райони и градовете –
например в областта на образованието, интеграцията, снабдяването с храни, 
обработката на отпадъците, потреблението на енергия и опазването на околната 
среда – се основават върху балансирано представяне на интересите на селските и 
градските райони; подчертава също така, че за тази цел на отношенията град-село 
следва да бъдат посветени специални програми;

9. вярва, че бъдещите въпроси, свързани със селските райони, изискват балансирана 
политика на развитие, която интегрира всички икономически и социални 
участници, включително малките предприятия и микропредприятията в сферата на 
производството и услугите, при отчитане на тяхната роля за интегрираното местно 
развитие;

10. счита, че по отношение на новите държави-членки политиката за развитие на 
селските райони трябва по-специално да има за цел подобряването на ефикасността 
на селското стопанство и намаляването на различията в степента на икономическо 
развитие между селото и града, наред с другото посредством подпомагането на 
неселскостопанските дейности - цел, която може да бъде постигната най- вече чрез 
използване на структурните фондове;

11. счита, че ролята на Съюза се състои в улесняването, по-специално в новите 
държави-членки, на преструктурирането на селското стопанство, на устойчивото 
икономическо и социално развитие и на балансираното отношение между града и 
селото;

12. приветства амбициозните стремежи, заявени на втората Европейска конференция по 
въпросите на развитието на селските райони, проведена в Залцбург през 2003 г., но 
изразява съжаление относно значителното намаляване на финансирането за втория 
стълб на ОСП, предвидено в последните финансови перспективи, което води до 
риск от неефективност и създаване на разделение между селскостопанските 
производители и жителите на селските райони;

13. счита, че в новите държави-членки, с цел да им бъде дадена възможност да 
консолидират своите селскостопански структури, консолидирането на втория стълб 
не трябва да се осъществява чрез прехвърляне на средства от първия стълб, а чрез 
предоставяне на средства за програмите за развитие на селските райони от 
структурните фондове и от Кохезионния фонд; 

14. препоръчва на Комисията да извърши оценка за отделните региони на всички 
инструменти, използвани за прилагането и финансовото изпълнение на програмния 
период на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) , 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд 
(ЕСФ), за да се увери, че разпределянето на средствата позволява на селските 
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райони да се развиват по най-добрия възможен начин;

15. отново отправя искането на Парламента за подробен анализ на предимствата за 
различните икономически селскостопански или неселскостопански участници от 
селските райони, както и на получените резултати, по-специално по отношение на 
създаването и запазването на работни места; призовава отново Комисията да 
предприеме подробно проучване за всички региони, което да позволи изясняването 
на необходимостта от подпомагане на тези участници с оглед последователност при 
определяне на основите на новата  политика за селските райони;

16. счита, че е необходимо да се засили управлението и партньорството посредством 
по-добро съгласуване между обществените органи и всички икономически и 
социални партньори на европейско, национално и местно равнище с цел 
определяне, прилагане и наблюдение на местните политики за селските райони;

17. предлага, от началото на започващия през 2014 г. период на финансиране, да се 
полагат усилия за насочване на структурните фондове в по-голяма степен към 
интересите на селските райони, както и да се превърне политиката на финансиране 
в рамките на втория стълб на ОСП в интегрирана политика за развитие на селските 
райони, надхвърляща селскостопанския сектор; призовава за засилване по този 
начин на взаимодействието между ОСП и политиката за сближаване; признава 
необходимостта от по-добро съгласуване на тези две политики, с цел да се засили 
взаимодействието и взаимодопълването между политиката за регионално развитие и 
политиката за развитие на селските райони, като по този начин се постига едно 
всеобхватно и интегрирано изпълнение на техните цели;

18. посочва, че е необходимо разработването на последователна и дългосрочна 
политика за развитие на селските райони, с цел улесняване на най-ефективното и 
ефикасно използване на всички налични средства;

19. изисква Комисията в срок до 2011 г. да създаде, в рамките на извършването на 
оценка на състоянието на ОСП,  работна група на високо равнище, която да 
представи предложения за гарантиране на бъдещето на икономиката на селските 
райони и на всички жители на тези райони след 2013 г..
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