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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

А. като има предвид, че през последните години реформите на общата селскостопанска 

политика (ОСП)се увеличиха и станаха значително по-сложни и бюрократични за 

компетентните органи и за земеделските стопани и като има предвид, че мащаба  

 на съществуващата бюрократична тежест се увеличи след реформата от 2013 г.; 

Б. като има предвид, че по-сложните правила водят до повече грешки по места; 

В. като има предвид, че целите на ОСП трябва да се изпълняват и че за ефективното 

изпълнение на ОСП е необходимо да се гарантира взаимното разбирателство и 

доверие между всички институции на ЕС и националните и регионалните органи; 

Г. като има предвид, че една по-ефективна и по-ефикасна реформа на ОСП налага 

опростяване и намаляване на бюрокрацията, за да се постигнат целите на ОСП; 

Д. като има предвид, че разходите за проверки и за консултиране на заинтересованите 

страни и земеделските стопани се оценяват понастоящем на 4 милиарда евро 

годишно на равнището на държавите членки и вероятно ще нараснат, както и 

нивото на грешки, с изпълнението на последната реформа на ОСП, особено с 

въвеждането на мерките за повишаване на екологосъобразността; 

Е. като има предвид, че реформата от 2013 г. доведе до значителни промени в 

изискванията към земеделските стопани относно данните, които да придружават 

заявленията и да обосноват исканията, като съществува риск новите изисквания да 

доведат до по-голям процент грешки в първоначалната фаза на обучение и 

адаптиране; 

Ж. като има предвид, че настоящата система трябва да обработи приблизително 

15 милиона сделки всяка година, с извършване на плащания на около 8 милиона 

бенефициенти и включва един милион проверки на място, свързани с милиони 

референтни парцели земя и като има предвид следователно, че настоящата система 

има своя предел и че е необходимо да се предприемат действия; 

З. като има предвид, че е важно операторите да не бъдат натоварвани с несъразмерен 

брой проверки; 

1. отбелязва, че увеличаването на административната тежест, произтичащо от 

проверките е непосредствено свързано с увеличаването на сложността на ОСП; 

призовава поради това за по-нататъшно опростяване и намаляване на броя на 

проверките, за да спаднат процентите на грешки и да се подобри ефикасността на 

осъществяването на плащанията по ОСП, както и за да се намалят разходите и 

административната тежест, понасяни от данъкоплатците и земеделските стопани, и 
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същевременно да се осигури правилното разходване на бюджета; 

2. призовава да се прави разлика при използването на констатациите от проверките и 

при евентуалното налагане на санкции, между непреднамерените пропуски и 

случаите на измама, тъй като пропуските по принцип не пораждат никакви 

финансови вреди за данъкоплатците; 

3. призовава за една по-малко бюрократична ОСП, която да може да бъде прилагана и 

тълкувана ясно, с оглед намаляване на процента на грешки и установяване на 

инструменти, които да направят възможно разграничаването между грешки и 

измами, като същевременно се гарантира, че земеделските стопани продължават да 

са в състояние да доставят жизненоважната хранителна продукция, което е в 

центъра на тази политика; счита, че продължаването на усилията за справяне със 

сложността и за рационализиране на ОСП е един от ключовите фактори за 

привличане на нови участници в сектора на селското стопанство и за задържането 

им и запазването на техните умения, за да се гарантира в бъдеще един добре 

функциониращ селскостопански сектор в ЕС; очаква в това отношение силни мерки 

от програмата за по-добро законотворчество; приветства решението на Комисията 

да удължи крайния срок за искания за преки плащания с един месец и счита това за 

стъпка в посока към намаляване на процента грешки в рамките на ОСП; 

4. призовава за предоставяне на ясни насоки за операторите и за прилагането на 

санкции по съразмерен начин с праг на толерантност за незначителни и 

непреднамерени грешки; 

5. счита, че за да се осигури гладкото изпълнение на проектите, плащанията не следва 

да се прекъсват, когато се установят незначителни и/или технически грешки; 

6. счита, че развитието и управлението на проверките, основани на постигнатите 

резултати не следва по никакъв начин да се превръща в източник на повишена 

несигурност по отношение на продоволствената сигурност на ЕС; 

7. настоятелно призовава за предоставянето на по-ясни насоки както на националните 

органи, така и на земеделските стопани, с цел да се намали процентът на грешки; 

8. подкрепя инициативата на Комисията за опростяване на ОСП, посредством 

незабавно разглеждане на мерки, които да могат да бъдат приложени бързо, тъй 

като това ще бъде от полза за земеделските стопани, разплащателните агенции, 

институциите на ЕС и данъкоплатците; призовава настоятелно също така за 

предложения за изменения в основния законодателен акт; призовава Комисията да 

излезе с конкретни предложения за опростяване на ОСП, отчитайки обратната 

информация, получена от заинтересовани страни от селскостопанския сектор; 

9. се застъпва за укрепването и по-строгото прилагане на единния одит, чрез 

координиране на контролните дейности на различните институции и призовава за 

намаляване на административната тежест, произтичаща от одитите, за да не бъдат 

подлагани земеделските стопани на различни проверки по различно време от 

отговорните органи или на повече от две, на прекомерни или на многократни 

проверки от Комисията и от Европейската сметна палата в рамките на една и съща 
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година съгласно който и да е регламент, което ще намали тежестта за земеделските 

стопани чрез намаляване на броя на инспекциите; призовава за съчетаване на 

одитните задачи и проверките, осъществявани от сертифициращите органи и други 

органи на държавите членки; отбелязва, че съветите, давани както от националните 

органи, така и от Комисията в насоки за земеделските стопани за прилагането на 

ОСП често са в противоречие с критериите за оценка, използвани от Сметната 

палата, което води до глоби, които са както несъразмерни, така и неочаквани; 

10. се застъпва за интегриран подход при упражняването на проверки, при който 

необходимите проверки в дадено стопанство се изпълняват едновременно, когато 

това е възможно, за да може да се намали броят на посещенията на място и да се 

ограничат свързаните с тях разходи и тежести за администрациите и земеделските 

стопани и да бъде рационализиран процесът на осъществяване на контрол; 

11. се застъпва за основан на риска подход; подкрепя подхода за намаляване на броя на 

проверките в държавите членки, в които в продължение на определен период от 

време процентът на грешки или равнището на несъответствие с изискванията са 

били изключително ниски; припомня че предоставянето на съвети относно най-

добрите практики и проверките трябва да бъде засилено в държавите членки с 

високо равнище на несъответствие с изискванията или растящ процент на грешки, 

като същевременно през първата година на прилагане на комплексните нови мерки 

съгласно последна реформа на ОСП се взема предвид допустимо отклонение; 

призовава настоятелно освен това в случаите, в които са допуснати незначителни 

или непреднамерени грешки, наказанията да бъдат пропорционални; 

12. призовава Комисията да измени насоките за сертифициращите органи, за да 

проверява по-внимателно изготвянето на статистическите доклади; 

13. призовава за намаляване на обема на извадката за проверките на място на 3% за 

всички преки плащания, тъй като в противен случай могат да бъдат пропуснати 

потенциални възможности за икономии на разходи за проверки; 

14. счита, че 100-процентовото покритие на селските райони от високоскоростна 

широколентова мрежа, съчетано със значително повишаване на осведомеността и 

обучение за нейното използване, ще бъде важен инструмент, даващ възможност на 

всички земеделски стопани да се възползват от най-новите системи за подаване на 

заявления и искания, свързани с ОСП; 

15. призовава за по-нататъшни усилия за намаляване на сложността на системите и на 

формулярите за подаване на заявления за земеделските стопани и подкрепя 

засиленото прилагане на технологии за електронно управление от държавите 

членки за предотвратяване на грешки още в процеса на подаване на заявления, за 

което ще е необходим широколентов интернет достъп за бенефициентите; 

насърчава Комисията да създаде програма с цел подпомагане на обучението на по-

възрастните земеделски стопани; подчертава солидните инвестиции в 

широколентовите мрежи в селските райони и призовава държавите членки да се 

стремят към цифровизация на процеса на подаване на заявления; припомня, че за 

надеждното прилагане на технологиите за електронно управление е необходимо 

държавите членки да разработят, финансират или съфинансират такава технология; 
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16. призовава държавите членки да изпълняват програми за цифровизация в 

отношенията между правителството и земеделските стопанства с цел изготвяне на 

„единно досие за земеделско стопанство“, включващо интегрирано и 

синхронизирано управление на данните за насажденията; счита, че такова 

опростяване би обединило неща, които в момента се управляват поотделно (планове 

за насажденията, отделни планове за застраховка и дневници), тъй като 

земеделските стопанства ще изготвят единна декларация, която ще бъде споделяна 

между различните министерства, което ще доведе до по-голяма ефективност на 

проверките, извършвани от тези министерства, а оттам до намаляване на риска от 

допускане на грешки при извършване на плащанията, както и до рационализиране 

на процеса на проверките; 

17. призовава държавите членки да гарантират, че правителствените/регионалните 

органи, които отговарят за прилагането на новата ОСП, комуникират и работят 

заедно и ефективно в полза на земеделските стопани, които изпълняват политиката 

на място; 

18. призовава Сметната палата да посочи в своя годишен доклад относно изпълнението 

на бюджета от Комисията за 2015 г. значителната степен на изменение на ОСП – 

което не можеше да се прилага със задна дата – след реформата от 2013 г., когато 

представя своя процент на грешки и придружаващи забележки, както и да подчертае 

степента, до която държавите членки носят отговорност при споделено управление 

на финансовите средства; 

19. призовава всички институции и органи, които отговарят за изпълнението на ОСП да 

си сътрудничат в преодоляването на недоверието и напрежението, свързани със 

значителната тежест на одита и проверките, които потенциално излагат на риск 

бъдещото развитие и иновациите, както и мястото на селскостопанския сектор на 

ЕС по отношение на другите пазари; 

20. отправя искане към Комисията да насърчава обмена на най-добри практики, за да се 

гарантира възможно най-безпроблемно протичане на проверките и минималното 

възможно обезпокояване на земеделските стопани. 
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