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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:

1. приветства факта, че Комисията възнамерява да откликне на предизвикателствата 
на изменението на климата и съответно да приспособи своята селскостопанска 
политика; подчертава приноса на интензивното животновъдство за емисиите на 
парникови газове; призовава Комисията да представи законодателни предложения, 
целящи намаляването на тези емисии чрез насърчаване на по-екстензивно и 
устойчиво земеделие, по-специално в областта на животновъдството;

2. подчертава, че общественото финансиране на земеделието трябва да бъде свързано 
с резултати в областта на околната среда, природата и благосъстоянието на 
животните и че трябва да зависи от спазването на основно екологично 
законодателство в тези области (кръстосано спазване); настоятелно призовава 
Комисията да не отслабва съществуващите разпоредби за кръстосано спазване чрез 
т. нар. опростяване и да проучи дали тези изисквания са достатъчни за решаване на 
проблемите с въздействието върху околната среда на съществуващите земеделски 
системи; изразява увереност, че в схемата за кръстосано спазване следва да бъдат 
включени допълнителни разпоредби относно ползване на водата и емисиите на 
парникови газове;

3. изразява съжаление, че Комисията е пропуснала възможността за разрешаване в по-
широк план на проблемите, свързани с увеличения внос на храни и фуражи, които 
не съответстват на стандартите на ЕС и по този начин накърняват постиженията на 
Европейския съюз в областта на околната среда, благосъстоянието на животните и 
социалното обвързване на обществената помощ;

4. изразява увереност, че отделянето на пряката помощ от селскостопанското 
производство може в дългосрочен план да спомогне за намаляване на
отрицателните въздействия на европейското земеделие, при условие че се 
съпровожда от засилена подкрепа за устойчиви практики в развитието на селските 
региони;

5. настоятелно призовава Комисията да представи съгласуван пакет предложения за 
стимулиране на производството на агро-енергия, включително схема за 
сертифициране за устойчиви агро-горива и минимални изисквания за 
производството на тези горива;  

6. призовава за повишени темпове на модулация и за квалифицирани намаляващи 
единни плащания на стопанство, включително критерии за екологична и социална 
модулация; настоятелно призовава Комисията да предостави допълнителни 
фондове за политики за развитие на селските региони; въпреки това изразява 
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загриженост относно съществуващата тенденция в държавите-членки да 
съсредоточават техните програми за развитие на селските региони върху 
инвестиции за селско стопанство; изразява увереност, че фондовете за развитие на 
селските региони следва да се използват преимуществено за агро-екологични 
програми, мерки тип Лидер + и други по-интегрирани подходи към устойчивите 
икономики на селските региони;  

7. изразява загриженост, че премахването на задължителното заделяне ще доведе до 
намаляване на земеделските зони за опазване на околната среда (консервационни 
цели); призовава Комисията да представи законодателно предложение за създаване 
или поддръжка на природни местообитания и обширни практики, които повишават 
биоразнообразието, особено в най-производителните земеделски зони;

8. настоятелно призовава Комисията да представи съгласуван пакет предложения за 
поддържане на устойчивата земеделска дейност особено в по-малко 
облагодетелстваните области, тъй като те са от първостепенно значение за 
съхранение на земеделските системи, свързани с биоразнообразието;

9. подчертава значението на постоянните тревни площи за защита на земеделското 
биоразнообразие и призовава Комисията да компенсира слабостите при 
предотвратяване на превръщането на тревните площи в места за производство на 
земеделски култури.
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