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ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ОСП И ТЕХНИТЕ РЕФОРМИ

Общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя през годините пет големи
реформи, от които последните са през 2003 г. (междинен преглед), през 2009 г.
(„оценка на здравословното състояние“) и през 2013 г. (за финансовия период
2014—2020 г.). Първите дискусии относно ОСП след 2020 г. започнаха през
2016 г., а съответните законодателни предложения бяха представени през юни
2018 г.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 38—44 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
Регламенти (ЕС) № 1303 до 1308/2013 (ОВ L 347 от 20.12.2013 г.).

ЦЕЛИ

Последователните реформи на ОСП позволиха приспособяването на
използваните механизми за постигане на целите, поставени от Договора (вж.
досие 3.2.1). Впрочем последната реформа поставя на ОСП нови цели [член 110,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013]: икономически (гарантиране на
продоволствена сигурност чрез жизнеспособно селскостопанско производство,
подобряване на конкурентоспособността и разпределението на стойността в
хранителната верига), екологични (устойчиво използване на природните ресурси
и борба с изменението на климата) и териториални (осигуряване на икономическа
и социална динамика на селските райони).

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Реформата от 1992 г.: голямата промяна
От своето начало през 1962 г. ОСП изпълни целите си, като гарантира
сигурността на хранителните доставки. Впоследствие в резултат на политиката на
гарантирани прагови цени, прекалено високи спрямо цените на световния пазар,
и на неограничената гаранция за изкупуване, ОСП започва да произвежда все
повече и повече излишъци. С оглед ограничаване на нарастващото разминаване
между търсенето и предлагането и контрол на селскостопанските разходи
Съветът прие радикална промяна в ОСП, замествайки системата за защита с
цени със система за компенсаторни помощи за доходите.
След значителното намаляване на гарантираните цени за полските култури,
генерираните в резултат на това загуби бяха изцяло компенсирани от преките
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помощи на хектар. Що се отнася до животновъдството, понижаването на цените
на говеждото и телешкото месо бяха компенсирани със субсидии на глава едър
рогат добитък. Тези преки помощи на хектар и субсидиите на глава едър рогат
добитък бяха включени в „синята кутия“ на СТО (вж. досие 3.2.7).
Б. Програма 2000: нов етап, допълващ реформата от 1992 г.
Европейският съвет от Люксембург 1997 г. декларира, че европейското селско
стопанство трябва да бъде многофункционално, устойчиво, конкурентоспособно
и да се развива на цялата територия на Съюза, и определи стратегическата цел
на новата реформа. В резултат от споразумението, подписано след срещата на
Европейския съвет в Берлин на 24 и 25 март 1999 г., се откроиха следните основни
елементи на реформата:
— ново изравняване на цените на вътрешния пазар със световните цени, като

това частично се компенсира с преките помощи за производителите;

— въвеждане, от страна на държавите, на условия за съобразяване с околната
среда (кръстосано спазване) с оглед отпускане на помощи и възможността
за тяхното намаляване (модулиране) с цел финансиране на мерки за
развитието на селските райони;

— засилване на действащите структурни мерки в рамките на нова политика за
развитие на селските райони, наричана вече „втори стълб на ОСП“, като се
приемат заключенията от конференцията в Корк през 1996 г. (вж. досие 3.2.6);

— бюджетно укрепване посредством стриктна финансова рамка за периода
2000—2006 г.

В. Реформата от юни 2003 г.: към ОСП, основаваща се на отделени от
производството помощи
По време на срещата на високо равнище в Берлин през 1999 г. с приемането на
Програма 2000 петнадесетте държави членки отправиха призив към Комисията
да извърши през 2002 г. междинен преглед за оценка на въздействието
на последната реформа на ОСП. Този междинен преглед в крайна сметка
се превърна в най-амбициозната реформа на ОСП до момента, съдържащ
четири основни цели: по-добро свързване на европейското селско стопанство
със световните пазари, подготовка за разширяването на Европейския съюз,
предоставяне на по-добър отговор на новите изисквания на обществото по
отношение на опазването на околната среда и качеството на продуктите
(тъй като общественото мнение беше разтърсено от поредица от санитарни
кризи) и постигане на по-голяма съвместимост на ОСП с търсенето от страна на
трети държави.
На 26 юни 2003 г. в Люксембург европейските министри на земеделието
постигнаха съгласие, което на практика преструктурира в дълбочина ОСП и
въвежда поредица от нови принципи или механизми:
— отделяне на помощите от произведените обеми с цел стопанствата

да се приспособят по-добре към пазарните условия и да се намали
нарушаването на производството и на пазарите на селскостопански продукти.
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Тези отделени от производството помощи вече се превръщат в единно
плащане за стопанството, ориентирано към стабилност на доходите;

— кръстосано спазване (на английски език cross-compliance), което подчини
единните плащания на спазването на поредица от критерии в областта
на околната среда и общественото здраве в отговор на очакванията на
европейските граждани;

— съвместимост с правилата на Световната търговска организация, доколкото
отделянето на помощите имаше за крайна цел да позволи включването на
схемата за единно плащане в „зелената кутия“ (вж. досие 3.2.7);

— публично преразпределяне на правата на плащане, отпуснати за
стопанствата, в зависимост от референтните исторически стойности чрез два
механизма: модулиране, позволяващо прехвърляне на бюджетни кредити
между двата стълба на ОСП с цел укрепване на развитието на селските
райони, и възможното прилагане на регионален модел за отделяне, който
позволява хармонизиране на плащанията на хектар, разпределени в
съответствие с териториалните критерии;

— финансова дисциплина: принцип, заложен впоследствие във финансовите
прогнози за 2007—2013 г. (ОВ C 139 от 14.6.2006 г.), по силата на който
бюджетът на първия стълб от ОСП е замразен и са наложени задължителни
годишни тавани;

— накрая, през 2007 г. се създава единна обща организация на пазара (ЕООП),
която систематизира механизмите за регулация на 21-те съществуващи общи
организации на пазара (ООП) [Регламент (EО) № 1234/2007, ОВ L 299 от
16.11.2007 г.].

Г. „Оценка на здравословното състояние“ от 2009 г.: консолидиране на
рамката на реформата от 2003 г.
С „Оценката на здравословното състояние“, одобрена от Съвета на 20 ноември
2008 г., се преразглежда дълъг списък от мерки, прилагани след реформата на
ОСП през 2003 г. Целта на проекта беше:
— засилване на цялостното отделяне на помощите посредством постепенно

премахване на последните плащания, свързани с производството, като те
бъдат включени в системата за единно плащане на стопанствата;

— частично пренасочване на средства от първия стълб в полза на развитието
на селските райони посредством увеличаване на процента на модулиране на
преките помощи;

— смекчаване на правилата за обществена намеса и контрол на предлагането с
цел да не се ограничава способността на земеделските стопани да реагират
на сигналите на пазара.

Д. Реформата от 2013 г.: по-цялостен и интегриран подход
Реформата от 2013 г. беше последният етап от този отворен и все още
незавършен процес на приспособяване на ОСП (Регламенти (EС) № 1303 до
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1308/2013, ОВ L 347 от 20.12.2013 г.). Основните насоки на ОСП за периода 2014
—2020 г. се отнасят до:
— превръщането на отделените от производството помощи в

мултифункционална система за подкрепа. Фазата на отделянето на
производството от селскостопанските помощи в полза на едно общо
подпомагане на доходите, започнала през 2003 г., е изместена от фаза
на повторно обединяване на инструментите около конкретни цели, като
се премахва всякакво историческо позоваване („целеви механизми“ или
targeting на английски език). Еднократните плащания за земеделските
стопанства са заменени със система за плащания на етажи или нива,
включващи седем компонента: 1) „основно плащане“; 2) плащане за
екологизиране в полза на екологични обществени блага (компонент за
„екологизиране“); 3) допълнително плащане за млади земеделски стопани;
4) преразпределително плащане, което позволява да се подсили помощта
за първите хектари от дадено стопанство; 5) допълнително подпомагане към
приходите в областите със специфични природни ограничения; 6) помощи,
обвързани с производството; 7) на последно място - опростена схема за
дребните земеделски стопани. Новите помощи за хектар са предназначени
единствено за активните земеделски стопани (вж. досие 3.2.5). Освен това
се предвижда пакетите преки плащания, налични за всяка държава членка,
да бъдат постепенно приспособени така, че всички да достигнат минимално
равнище в евро за хектар до 2019 г. (процес, наречен „външно сближаване“);

— консолидиране на двата стълба на ОСП: първият стълб, който финансира
преките помощи и пазарните мерки, е изцяло за сметка на Европейския фонд
за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ); вторият стълб, който е в подкрепа на
развитието на селските райони, е в режим на съфинансиране. Модулирането
на преките помощи в полза на втория стълб се премахва и се заменя
от задължително намаляване на основните плащания над 150 000 евро
(„намаляване на помощите“). Гъвкавостта между стълбовете също е
увеличена: от 2015 г. държавите членки имат възможност да прехвърлят
първоначално определени средства в двете посоки (до 15 % от първия стълб
към втория, както и до 25 % за някои държави от втория стълб към първия)
(вж. досие 3.2.5).

— консолидиране на инструментите на единната ОСП стават „защитен
механизъм“, който се задейства единствено в случай на криза при цените и
смущения на пазара. Освен това се потвърждава премахването на всички
мерки за контрол върху предлагането: режимът на квотите за захарните
продукти изтече през септември 2017 г., а правата за засяване на лозя бяха
заменени от система от разрешителни от 2016 г. Новият режим за млякото без
квоти, в сила от 2015 г., беше предшестван от приемането на мини пакет за
млякото (Регламент (ЕС) № 261/2012, ОВ L 94 от 30.3.2012 г.). От друга страна
новата единна ОСП създава нов резерв за реакция при кризисни ситуации,
който да може да отговори на евентуални смущения на пазарите (вж. досие
3.2.4);
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— по-интегриран, целенасочен и териториален подход за развитието на
селските райони. Предвижда се по-добра координация на мерките за
селските райони с останалите структурни фондове (вж. досие 3.1.1).
Големият набор от съществуващи инструменти в рамките на втория стълб
на ОСП се опростява, за да се съсредоточи върху подпомагането на
конкурентоспособността, иновациите, селското стопанство, основано на
знания, навлизането на млади земеделски стопани, устойчивото управление
на природните ресурси и балансираното териториално развитие (вж. досие
3.2.6).

След решенията от 2013 г. бяха предприети някои мерки с цел приспособяване
на регулаторните рамки в контекста на институционалното, икономическото
и бюджетното развитие. През 2016 г. беше въведен втори пакет за млякото
с цел намаляване на предлагането и преодоляване на кризата с цените,
която претърпяха европейските животновъди след премахването на квотите
през 2015 г. (ОВ L 242 от 9.9.2016 г.). Комисията организира също така
конференцията „Корк 2.0“ през септември 2016 г. и отново започна дебат за
политиката на развитие на селските райони след 2020 г. (вж. досиета 3.2.6 и
3.2.9). Тя предложи също няколко мерки за опростяване на основните актове
на ОСП (Регламента „омнибус“) (вж. 3.2.9), като използва междинния преглед
на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (вж. досиета
1.4.3 и 3.2.2). Този процес приключи преди края на 2017 г. и новата уредба е
публикувана [Регламент (ЕС) № 2017/2017, ОВ L 350 от 29.12.2017 г.]. Освен
това работната група за пазарите, създадена през януари 2016 г., представи
окончателния си доклад през ноември 2016 г. с предложения за подобрения
в регулацията на хранителната верига и селскостопанските пазари, които
следва да доведат до законодателни предложения. В крайна сметка Комисията
представи своето съобщение „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“
през ноември 2017 г., многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.
през май 2018 г. и съответните законодателни предложения през юни 2018 г.,
поставяйки началото на процеса на реформиране на ОСП за периода след 2020 г.
(вж. досие 3.2.9).

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент подкрепи в общ план всички реформи на ОСП. Той
възприе в частност по-голямата част от насоките на Комисията за реформата
от 2003 г., като в същото време се обяви в полза на частичното отделяне и
отхвърли идеята за постепенно намаляване на помощите (P5_TA(2003)0256 от
5 юни 2003 г., ОВ C 68 Е от 18.3.2004 г.). Освен това Парламентът отправи
отново искане за съвместно вземане на решение по всички въпроси, свързани със
селскостопанската политика — цел, която беше постигната с влизането в сила на
Договора от Лисабон (вж. досиета 1.1.5 и 3.2.1).
Що се отнася до обсъжданията относно бъдещето на ОСП след 2013 г., те
започнаха на парламентарно равнище още преди представянето на съобщението
и законодателните предложения на Комисията. Въз основа на доклад по
собствена инициатива, на 8 юли 2010 г. Парламентът прие резолюция (ОВ
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C 351 Е от 2.12.2011 г., стр. 103). сигурност на хранителните доставки, търговия
в условия на равнопоставеност, поддържане на земеделската активност на
цялата територия на Съюза, качество на хранителните продукти, съхраняване
на биологичното разнообразие и опазване на околната среда, справедливо
възнаграждение за предоставените от земеделските стопани обществени блага
и накрая, развитие на селските райони, основано на създаването на „зелени“
работни места. Тези приоритети бяха потвърдени в резолюцията от 23 юни 2011 г.
относно съобщението на Комисията относно общата селскостопанска политика
през 2020 г. (ОВ C 390 E от 18.12.2012 г., стр. 49).
Европейският парламент измени законодателните предложения относно ОСП
след 2013 г. и така измененият текст се превърна в мандат за водене на преговори
със Съвета [резолюции P7_TA(2013)0084, P7_TA(2013)0085, P7_TA(2013)0086
и P7_TA(2013)0087 от 13.3.2013 г.]. Въз основа на това и след повече от
четиридесет тристранни срещи беше постигнато политическо споразумение и
Европейският парламент изрази становището си по новите селскостопански
регламенти на 20 ноември 2013 г., непосредствено след приемането на
финансовия пакет за периода 2014—2020 г. [резолюции P7_TA(2013)0490 до
P7_TA(2013)0494, ОВ C 436 от 24.11.2016 г., стр. 270 до 280].
Европейският парламент започна работата си по реформата на ОСП за периода
след 2020 г., отчитайки излизането на Обединеното кралство от ЕС и последиците
от пандемията от COVID-19. На пленарно заседание вече е изразено становище
по предложенията на Комисията (P9_TA (2020)0287, (P9_TA (2020)0288 и
(P9_TA (2020)0289 от 23 октомври 2020 г.). Преговорите (тристранни срещи)
между съзаконодателите започнаха и по принцип може да бъде постигнато
споразумение преди лятото на 2021 г. (вж. досие 3.2.9).

François Nègre
04/2022
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