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ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА СЛЕД 2013 Г.

Петата основна реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) приключи през
2013 г.: публикувани са новите регламенти и постепенно се приемат делегираните
актове. Подробните правила за изпълнението на първия стълб на новата ОСП в
държавите членки са известни, а програмите за развитие на селските райони са в процес
на одобрение от Европейската комисия.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 38—44 от Договора за функционирането на ЕС, основни актове и
многогодишната финансова рамка: фишове 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 и 5.2.6.

2014 Г., ГОДИНА НА ПРЕХОД МЕЖДУ СТАРАТА И НОВАТА ОСП

2014 година беше година на институционално обновление за Съюза (периода 2014—
2019 г.), и по-специално за европейския парламент, с провеждането на европейските
избори през май. Тя беше също така година на преход за ОСП, в хода на която държавите
членки подготвиха прилагането на нейните нови разпоредби, които им предоставят
значителен марж за маневриране. По този начин те ще могат да вземат важни решения,
например относно системата на вътрешно сближаване на преките помощи, равнището
на плащанията, обвързани с производството, както и това дали да въведат или не
преразпределящо плащане (вж. таблицата по-долу). Програмите за развитие на селските
райони също бяха подготвени в рамките, зададени от новия регламент. Освен това
преходът между старата и новата ОСП беше осигурен от Регламент (ЕС) № 1310/2013.
По-голямата част от разпоредбите на новата ОСП влязоха в сила, считано от 1-ви януари
2015 г.

ОСП В БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2017 Г.

Бюджетът на Съюза за 2017 г. (Официален вестник L 51 от 28 февруари 2017 г.),
предвижда общо 152,9 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (по текущи
цени). Директните плащания представляват 25,9 % от бюджетните кредити за поети
задължения за 2017 г. (39,6 милиарда евро), а мерките за развитие на селските райони —
9,3 % (14,3 милиарда евро). Общо, през 2017 г. ОСП представлява 37,6 % от бюджета на
Съюза (57,5 милиарда евро).

ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА ОСП

Основните регламенти на новата ОСП бяха публикувани през декември 2013 г. След
това беше ред на Комисията да изготви делегираните актове, които са незаконодателни
актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи
на основните актове (вж. фишове 1.3.8 и 5.2.1). Първата серия от делегирани актове

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.2.1.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.2.1.pdf
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бе приета от Комисията през март 2014 г. и впоследствие предадена на Съвета и на
Европейския парламент за разглеждане. Делегираните актове могат да влязат в сила,
само ако в срок от два месеца (с възможност за еднократно подновяване) нито ЕП, нито
Съветът изкажат възражения. През април 2014 г., вследствие по-специално на исканията
на Парламента, Комисията прие декларация, с която се ангажира да направи оценка
на прилагането на задълженията, свързани с приоритетните екологични площи (ПЕП)
след период на прилагане от една година. Тази оценка е в процес на изготвяне. Други
делегирани актове бяха приети на по-късен етап (напр. през април 2015 г. делегиран
Регламент (ЕС) № 2015/560 относно схемата за разрешения за лозови насаждения) или са
в процес на изготвяне. Приемат се редовно и актове за изпълнение относно ОСП, отново
от страна на Комисията, по отношение на мерките, изискващи унифицирано въвеждане
в държавите членки.
Освен това от март 2015 г. насам Комисията въведе четири „вълни“ на опростяване
на ОСП. Предложението „Омнибус“ от септември 2016 г. (вж. по-горе) също има за
декларирана цел опростяването на ОСП.
А. Първи стълб (С1)
В таблицата по-долу е представен общ преглед на многообразието на начините на
прилагане на новата система за преки плащания, вследствие на избора, направен от
държавите членки.
Нетният баланс на трансферите между двата стълба възлиза на около 4 милиарда евро от
С1 към С2 за периода като цяло.

 
Трансфер

от С1
към С2

Трансфер
от С2

към С1

Преразпределително
плащане

Плащане
за райони

с природни
ограничения

Доброволно
обвързано с

производството
подпомагане

Схема за
дребни

земеделски
стопани

BE X X (Валония) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
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PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
SE X
UK X X

Общо 11 5 8 1 27 15

Прилагането на новата система на директни плащания в рамките на Европейския съюз
се различава и по отношение на минималните изисквания за получаване на директни
плащания, прилагането на клаузата относно активните селскостопански производители,
и наличието или липсата на горна граница на плащанията. Накрая, що се отнася
до екологизирането на преките плащания, пет държави членки (Австрия, Франция,
Ирландия, Нидерландия и Полша) изразиха интерес да се даде възможност на селските
стопани да изпълняват някои от задълженията си чрез прилагане на еквивалентни
практики. Освен това изборът на площите, които се считат за екологично насочени площи,
се различава значително в рамките на Съюза (най-често се прави изборът на площи с
култури, които обогатяват почвата с азот — всички страни, с изключение на Дания, при
положение че само осем страни са включили терасите в своя списък).
Б. Втори стълб (С2)
В рамките на една година (между декември 2014 г. и декември 2015 г.) Комисията
одобри всичките 118 програми за развитие на селските райони, съставени от двадесет и
осемте държави членки. Двадесет държави членки избраха да прилагат една единствена
национална програма, а осем — да използват повече от една програма (които са
съобразени, например, с тяхната географска или административна структура) (5.2.6).

НАСКОРОШНИ ИНИЦИАТИВИ

Инициативите, насочени към бъдещето на ОСП, се множат. Нидерландското
председателство на Съвета на Европейския съюз започна разискванията относно
бъдещето на ОСП след 2020 г. по време на неофициално заседание през май
2016 г. Словашкото председателство организира през септември 2016 г. в Братислава
неофициално заседание по въпроси, свързани с нелоялните търговски практики в рамките
на хранителната верига. Беше проведено и неофициално заседание относно бъдещето на
ОСП, по инициатива на Франция, в Шамбор през септември 2016 г. По-наскоро, през
март 2017 г., някои от държавите членки представиха неофициален документ относно
подобряването на функционирането на хранителната верига.
В допълнение работната група, създадена през януари 2016 г. с цел да обмисли бъдещето
на политиката на общите пазари в областта на селското стопанство, представи своя
окончателен доклад през ноември 2016 г.
В рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка
за периода 2014—2020 г. Комисията прие законодателно предложение, известно като
„омнибус,“ на 14 септември 2016 г., което засяга множество европейски политики ,
COM(2016)0605, включително ОСП. То засяга също така, например, прилагането на
инструмента за стабилизиране на доходите, достъпа до финансови инструменти в
рамките на втория стълб, както и понятието „активен земеделски стопанин.“ Опирайки

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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се на препоръките на работната група относно пазарите, Европейският парламент внесе
допълнителни изменения с цел укрепване на механизмите на общата организация на
пазарите (ООП).
Понастоящем Комисията публикува делегирани актове и актове за изпълнение за
опростяване на прилагането на екологизирането, както и включването в него на пазарите
за плодове и зеленчуци. Освен това, председателят Юнкер обяви съобщение относно
модернизирането и опростяването на ОСП в „писмото за намеренията“, отправено до
председателите на Парламента и на Съвета във връзка със състоянието на Съюза през
2016 г. С подготвителна цел, през февруари Комисията започна обществена консултация
относно бъдещето на ОСП, която ще приключи през май 2017 г.
Що се отнася до втория стълб, конференцията „Корк 2.0 г.“ доведе до приемането,
двадесет години след първоначалната конференция, проведена в същия град, на
декларация, в която се открояват десет ключови насоки за бъдещето на политиката за
развитие на селските райони в Европа.

КАКВА ДА БЪДЕ РЕФОРМАТА НА ОСП ПРЕЗ 2020 Г.?

Тенденциите, очертани при последната реформа на ОСП, ще се потвърдят ли през
2020 г.? Сред въпросите, които могат да възникнат, може да се посочи най-напред
запазването на водещото място на директните плащания по отношение на развитието
на селските райони, както и частта от бюджета, запазен за пазарни мерки; освен това,
каква ще бъде ролята на резерва за кризи, в светлината на опита, натрупан от 2014 до
2020 година? Ще нарасне ли значението на мерките за управление на риска, все още
слабо представени в ОСП? Бъдещето на мерките за насърчаване на икономическата
организация на земеделските производители, особено в сектори, в които мерките за
контрол на предлагането бяха премахнати (мляко, захар, вино), би трябвало също да бъде
основен въпрос.
След това би могъл да възникне въпросът за съфинансиране на директните плащания
— тема, която не беше разгледана от последната реформа, по-специално поради
икономическата криза, вследствие от което би могло да се стигне до създаването на едни
единствен стълб за подкрепа на „селското стопанство и селските райони“. Въпросът за
комбинирането на средствата на ОСП с другите европейски структурни и инвестиционни
фондове е вероятно да бъде повдигнат, както и този за разходите, свързани с научните
изследвания и иновациите в селското стопанство.
Ще трябва също така да отговорим на въпроса за бъдещата структура на директните
плащания — и по-специално значението, придавано на техните съставни елементи,
например подкрепата за производството на обществени блага. Ще бъде ли помислено за
превръщането на основното плащане в единна сума (flat rate) на хектар за всяка голяма
европейска селскостопанска система? Освен това бъдещето на плащанията, свързани
с производството, и на преразпределящото плащане вероятно няма да пропуснат да
предизвикат дискусии. В този контекст моделът на изпълнението на преките помощи,
които ще доминира през периода 2014—2020 г., вероятно ще окаже влияние върху
бъдещия модел за преки помощи, които ще бъде одобрен. Също така, определенията за
„активни земеделски производители“ „и „дребни земеделски производители“ може да
бъдат преразгледани.
Най-накрая, резултатите от преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство
от ЕС, както и новите подходи на администрацията на президента Тръмп по отношение
на международната търговия и на международните споразумения в областта на околната
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среда (например COP21 относно борбата срещу изменението на климата) вероятно ще
окажат влияние върху новата ОСП.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Реформата на ОСП за периода 2014—2020 г. е първата, в която ЕП участва като
съзаконодател. Въз основа на този първи опит, той със сигурност ще играе отново
съществена роля в бъдещите реформи. Комисията по земеделие на Европейския
парламент работи по много предстоящи доклади (относно нестабилността, работните
места в селските райони, иновациите, нелоялните търговски практики, и т.н.).
Парламентът следи също така отблизо приемането от страна на Комисията на делегирани
актове, свързани с ОСП, на които той може да се противопостави. Освен това,
Парламентът играе роля на съзаконодател по голям брой въпроси, свързани с новата
ОСП, и в частност преразглеждането на многогодишната финансова рамка 2014—2020 г.
(регламент „Омнибус“).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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