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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно бъдещето на прехраната и селското стопанство 

(2018/0000(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 ноември 2017 г., озаглавено 

„Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ (COM(2017)0713), 

– като взе предвид членове 38 и 39 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), с които се определят общата селскостопанска 

политика и нейните цели, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2017/2393 от 13 декември 2017 година за 

изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на 

селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и 

мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 

за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми 

за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) 

№ 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на 

разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, 

здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на 

растенията и растителния репродуктивен материал1 („Регламент „Омнибус“), 

– като взе предвид специален доклад № 16/2017 на Европейската сметна палата, 

озаглавен „Програми за развитие на селските райони: необходимо е опростяване и 

по-голяма насоченост към резултатите“, и специален доклад № 21/2017, озаглавен 

„Екологизирането — по-сложна схема за подпомагане на доходите, която все още 

не е екологично ефективна“, 

– като взе предвид документ за размисъл на Европейската комисия от 28 юни 

2017 г. относно бъдещето на финансите на ЕС (COM(2017)0358), 

– като взе предвид Декларацията от Корк 2.0 от 2016 г., озаглавена „По-добър 

живот в селските райони“ и издадена по време на Европейската конференция за 

развитието на селските райони, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

относно възможно преструктуриране на общата селскостопанска политика2, 

– като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите, озаглавено 

„ОСП след 2020 г.“3, 

– като взе предвид целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, повечето от които 

                                                 
1 ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15. 
2 ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 10. 
3 ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 10. 
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са свързани с общата селскостопанска политика,  

– като взе предвид споразумението от Париж, постигнато през 2015 г. по време на 

Конференцията на ООН по изменението на климата (COP 21), и по-специално 

ангажиментите, поети от Европейския съюз като „национално определен принос“ 

(НОП) за постигане на световните цели на споразумението, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските 

райони (A8-0000/2018), 

А. като има предвид, че съобщението на Комисията относно бъдещето на прехраната 

и селското стопанство признава, че общата селскостопанска политика (ОСП) е 

най-интегрираната политика в ЕС и предлага възможност на селскостопанския 

сектор на ЕС да отговори на търсенията на гражданите по отношение не само на 

продоволствената сигурност, безопасност, качество и устойчивост, но също и на 

грижата за околната среда, действията в областта на изменението на климата и 

високите стандарти за хуманно отношение към животните; 

Б. като има предвид, че първостепенната цел на Европейския съюз за 

многофункционално селско стопанство, движено от семейни земеделски 

стопанства, продължава да е от ключово значение за постигането на 

положителните външни въздействия и обществените блага, търсени от 

европейските граждани; 

В. като има предвид, че в течение на годините ОСП претърпя редовно 

препрограмиране в съответствие с новите предизвикателства, но сега е 

необходима още една стъпка в този постоянен процес на модернизиране и 

опростяване, като се надгражда върху предишните реформи;  

Г. като има предвид, че новият модел на прилагане (НМП) е в основата на 

съобщението на Комисията относно бъдещето на прехраната и селското 

стопанство и трябва да се приветства, при условие че той осигурява истинско 

опростяване, не само на равнище ЕС, но и на равнище държави членки и на 

регионално равнище, и гъвкавост за земеделските стопани, без добавяне на нови 

ограничения за държавите членки и по този начин на ново ниво на сложност; 

Д. като има предвид, че ОСП трябва да играе важна роля за преодоляването на 

стагнацията и нестабилността на доходите на земеделските стопанства, които, 

въпреки концентрацията и засилването на производството и повишаването на 

производителността, все още са по-ниски, отколкото в останалата част от 

икономиката;  

Е. като има предвид, че през последните няколко години земеделските стопани са 

изправени пред все по-голяма променливост на цените, която е отражение от 

колебанията на цените на световните пазари и несигурността, предизвикана от 

макроикономическите промени, външните политики, санитарните кризи и по-

честите екстремни метеорологични събития в ЕС;  
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Ж. като има предвид, че е от съществено значение да се гарантират справедлив 

стандарт на живот във всички региони и държави членки, достъпни цени за 

гражданите и потребителите, и достъп до качествена храна и здравословно 

хранене, като същевременно се изпълняват ангажиментите за грижа за околната 

среда, действия в областта на климата и здраве на животните и растенията и 

хуманно отношение към животните; 

З. като има предвид, че е налице необходимост от актуализирана и по-справедлива 

система на плащания, тъй като в много държави членки сегашната система на 

права е въз основа на исторически критерии, които понастоящем са почти на 20 

години и представляват пречка за приемствеността между поколенията, и 

възпрепятстват достъпа на младите земеделски стопани до земеделска земя, тъй 

като новите участници не притежават права и по този начин са в неизгодно 

положение; 

И. като има предвид, че появата на нови предизвикателства, като например 

увеличаването на световната търговия, налага необходимост от справедливи и 

устойчиви условия за световния обмен на стоки и услуги, в рамките на СТО и в 

съответствие с вече съществуващите в ЕС социални, икономически и екологични 

стандарти, които следва да се насърчават; 

Й. като има предвид, че макар акцентът върху научноизследователската и развойната 

дейност както за продуктова, така и за производствена иновация да трябва да се 

приветства, трябва да се направи повече, за да се претворят резултатите от 

научните изследвания в селскостопанската практика с помощта на 

консултантските услуги в областта на селското стопанство в целия ЕС; 

К. като има предвид, че секторът на селското стопанство и храните трябва да бъде 

стимулиран да продължи да допринася за грижите за околната среда и целите на 

ЕС за действията в областта на климата, определени в международни 

споразумения, като например Парижкото споразумение и ЦУР на ООН; 

Л. като има предвид, че Европейската сметна палата подчерта факта, че плащанията 

за екологизиране, въведени като част от реформата от 2013 г., създават 

допълнителна сложност и бюрокрация, са трудно разбираеми и не успяват да 

засилят значително успеваемостта на ОСП в областта на околната среда и 

климата; 

М. като има предвид, че в целите на Декларацията от Корк 2.0 за по-добър живот в 

селските райони се посочват жизнеспособни селски райони, 

многофункционалност, биологично разнообразие във и извън селското 

стопанство, опазване на редки породи животни и култури, както и биологично 

земеделие, необлагодетелствани райони и ангажиментите в контекста на „Натура 

2000“; 

Н. като има предвид, че е от съществено значение да се гарантира лоялната 

конкуренция в рамките на единния пазар в този сектор, както и с други участници 

в продоволствената верига, намиращи се надолу или нагоре по веригата, и по-

нататъшно укрепване на стимулите за предотвратяване на кризи с активни 

управленски инструменти, които ще се прилагат на секторно равнище и от 
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публични органи; 

О. като има предвид, че новите предизвикателства пред европейското селско 

стопанство в рамките на политическите приоритети на ЕС, както е посочено в 

документа за размисъл на Комисията относно бъдещето на финансите на ЕС, 

изискват от следващата многогодишна финансова рамка (МФР) да се осигурят 

достатъчно публични средства за покриване както на съществуващите, така и на 

новите предизвикателства; 

П. като има предвид, че всякакви промени в настоящата ОСП трябва да бъдат 

въвеждани по такъв начин, че да осигуряват стабилност за сектора и сигурност на 

планирането за земеделските стопани чрез адекватни преходни периоди и мерки; 

Р. като има предвид, че Парламентът трябва да играе цялостна роля в определянето 

на ясна политическа рамка, която да поддържа обща амбиция на европейско 

равнище и демократичен дебат относно стратегическите въпроси, които оказват 

въздействие върху всекидневието на всички граждани, когато става въпрос за 

използването на природните ресурси, качеството на храната ни и модернизацията 

на селскостопанските практики; 

Нови отношения между Европейския съюз, държавите членки, регионите и 

земеделските стопани 

1. приветства намерението за опростяване и модернизиране на ОСП, но подчертава, 

че целостта на единния пазар и истинската обща политика трябва да бъдат 

първостепенните приоритети на реформата; 

2. изтъква, че дори гъвкавостта, с която държавите членки разполагат в момента в 

определянето на основните правила, би могла да доведе до нарушаване на 

конкуренцията в рамките на единния пазар и предоставяне на неравен достъп до 

подпомагане на земеделските стопани в различните държави членки или дори в 

различните региони;  

3. счита, че субсидиарността за държавите членки следва да се предоставя 

единствено в рамките на общ набор от правила и инструменти, договорени на 

равнище ЕС като част от единен подход към всички програмни усилия и критерии 

за допустимост, следва да обхваща и двата стълба на ОСП и да гарантира по-

специално европейски подход в стълб I и по този начин равнопоставени условия 

на конкуренция; 

4. припомня на Комисията необходимостта от пълно зачитане на разпределението на 

правомощията в рамките на всяка държава членка, често определено в техните 

конституции, и по-специално от гледна точка на спазването на законовите 

правомощия на регионите на ЕС при изпълнението на политиките; 

5. приветства усилията на Комисията да установи програмно проектиране, 

изпълнение и контрол на подход, основан на резултата, с цел насърчаване на 

ефективността, вместо на спазването на изисквания, като същевременно се 

гарантира адекватен мониторинг чрез ясно дефинирани, стабилни и измерими 

показатели на равнище ЕС, включително подходяща система за качествен 
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контрол и санкции; 

6. призовава Комисията да гарантира, че финансовият контрол, контролът на 

ефективността и одитните функции се изпълняват по един и същ стандарт и при 

едни и същи критерии във всички държави членки, независимо от повишената 

гъвкавост за държавите членки при проектирането и управлението на програмите, 

и с оглед, по-специално, на гарантирането на навременното изплащане на 

средствата в държавите членки за всички отговарящи на изискванията земеделски 

стопани; 

7. призовава Комисията да предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки и 

регионите в рамките на правилата „de minimis“ в селското стопанство;  

Интелигентен и ефикасен сектор – в полза на гражданите, селските райони и 

околната среда 

8. счита, че е необходимо да се запази настоящата структура с два стълба, по-

специално стълб I, който е посветен на помощта за доходите на земеделските 

стопани; счита, че е необходимо в същото време компенсиране за предоставянето 

на обществени блага въз основа на единни критерии, като същевременно се дава 

възможност на държавите членки да предприемат специфични подходи, които да 

отразяват местните условия;  

9.  счита, че настоящата структура на ОСП може да постигне своите цели само ако е 

финансирана в достатъчна степен; поради това призовава бюджетът на ОСП да 

бъде запазен в следващата МФР най-малко на сегашното равнище, за да се 

постигнат амбициите на една преразгледана и ефикасна ОСП след 2020 г.; 

10. счита, че е необходима по-целенасочена подкрепа за семейните стопанства и това 

може да бъде постигнато чрез въвеждане на задължителна по-висока ставка на 

помощта за малките стопанства; освен това счита, че подкрепата за по-големите 

стопанства следва да бъде постепенно намаляваща, което отразява икономиите от 

мащаба, с възможност за определяне на таван по решение на държавите членки; 

11. подчертава необходимостта от установяване на основните елементи на една 

прозрачна и обективна система от санкции и стимули за определяне на 

допустимостта на земеделските стопани до публично финансиране, която следва 

да се състои от доброволни и задължителни мерки;  

12. призовава действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб 

I, която често се основава на исторически права, да бъде заменена от единен за 

целия ЕС метод за изчисляване на плащанията, за да се направи системата по-

проста и по-прозрачна;  

13. подчертава необходимостта от справедливо разпределение на преките плащания 

между държавите членки, което трябва да взема под внимание социално-

икономическите различия, различните производствени разходи и сумите, 

получавани от държавите членки по стълб II; 

14. счита, че ако могат да бъдат гарантирани еднакви условия на конкуренция в 
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рамките на единния пазар, плащанията на доброволното, обвързано с 

производството подпомагане следва да бъдат запазени като инструмент за 

компенсиране на специфични затруднения, по-специално произтичащи от 

структурните конкурентни недостатъци на необлагодетелстваните и планинските 

региони, както и на затрудненията, които са временни по характер и се дължат 

например на преминаването от старата схема на права;  

15. припомня, че приемствеността между поколенията е предизвикателство, пред 

което са изправени земеделските стопани в много държави членки, и че 

следователно всяка национална стратегия трябва да разгледа този въпрос чрез 

всеобхватен подход, включително допълнителни средства по стълб I и 

целенасочени мерки по стълб II, както и чрез новите финансови инструменти и 

национални мерки, с цел да се стимулират земеделските стопани да прехвърлят 

своите земеделски дейности; 

16. подчертава значението на развитието на селските райони, включително 

инициативата LEADER, в подкрепа на многофункционално селско стопанство и в 

насърчаването на допълнителни дейности и възможности в областта на 

предприемачеството, с цел да се генерират приходи от агротуризъм, както и да се 

осигури обществено подкрепяно селско стопанство и предоставянето на социални 

услуги в селските райони;  

17. призовава Комисията да въведе нова и всеобхватна правна рамка, която да 

позволява интегрирането на различните видове екологични действия 

понастоящем, като например кръстосаното спазване, екологизирането и 

стандартите за доброто селскостопанско и екологично състояние (ДСЕС), както и 

агроекологичните мерки за развитие на селските райони, така че земеделските 

стопани да постигат резултати ефикасно и с по-малко бюрокрация по отношение 

на грижата за околната среда, биоразнообразието и действията в областта на 

климата, като същевременно се гарантира, че държавите членки разполагат с 

подходящ контрол, и като се вземат предвид местните условия; 

18. счита, че тази нова рамка следва да бъде подкрепена от възможното отпускане на 

минимална сума от общия наличен бюджет за агроекологични мерки, 

включително за биологичното земеделие, подкрепа за биологичното разнообразие 

и генетичното разнообразие на животни и растения; 

19. призовава Комисията да насърчава иновациите и модернизацията в селското 

стопанство чрез подкрепа за обучение и консултантски услуги в областта на 

селското стопанство като предварително условие в проектирането и изпълнението 

на програмите във всички държави членки, като същевременно се насърчават 

трансферът на ноу-хау и обменът на модели на най-добри практики между 

държавите членки; 

Силна позиция на земеделските стопани в световната продоволствена система  

20. призовава Комисията да запази настоящата рамка на общи организации на пазара 

(ООП), включително отделните секторни планове (вино, плодове и зеленчуци) и 

схемата на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата, като 

крайната цел е укрепване на устойчивостта и конкурентоспособността на всеки 
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сектор, и като същевременно се позволява достъп за всички земеделски стопани; 

21. набляга на решаващата необходимост бъдещата ОСП да подкрепя земеделските 

стопани по по-ефикасен начин, за да се справят с нестабилността на цените и 

доходите, дължаща се на климатичните, санитарните и пазарните рискове, чрез 

създаване на допълнителни стимули за гъвкаво управление на риска и 

инструменти за стабилизиране при същевременно осигуряване на широк достъп;  

22. настоява на необходимостта от укрепване на позицията на производителите в 

рамките на веригата за доставки на храни, по-специално като им се гарантира 

справедлив дял от добавената стойност, чрез насърчаване на междусекторното 

сътрудничество и засилване на прозрачността на пазарите и предотвратяване на 

кризи;  

23. призовава Комисията да позволи и действително да насърчава – особено в сектора 

на млякото и млечните продукти – действащи инструменти за управление на 

кризи, като например доброволни секторни споразумения за управление на 

предлагането в количествено отношение между производители, организации на 

производители и преработватели, както и да разгледа възможността за 

разширяване на обхвата на подобни инструменти в други сектори; 

24. призовава за задълбочен преглед на настоящия кризисен механизъм, за да се 

създаде независим финансов инструмент, освободен от бюджетния принцип на 

ежегодност, така че да се позволи прехвърлянето на бюджетни средства от една 

година за следващата, като по този начин се позволява бързо и ефективно 

реагиране при кризисни ситуации, включително такива, свързани със здравето на 

животните и растенията, въпроси, свързани със заболяванията, и безопасността на 

храните;  

25. счита, че макар и търговските споразумения да са от полза за селскостопанския 

сектор на ЕС като цяло и да са необходими за засилване на позицията на ЕС на 

световния селскостопански пазар, те също така създават редица 

предизвикателства, които изискват засилени предпазни механизми, за да се 

гарантират равнопоставени условия на конкуренция между земеделските стопани 

в ЕС и в останалата част на света; 

26. призовава за инициативи за насърчаване на производството, безопасността и 

екологичните стандарти на ЕС и за качествени производствени схеми, както чрез 

дейности по етикетиране, така и чрез маркетингови дейности на вътрешния пазар 

и пазарите на трети държави; 

Прозрачен процес на вземане на решения за солидно предложение за ОСП за 

периода 2020 – 2027 г.  

27. подчертава, че Парламентът и Съветът следва, чрез процедурата на съвместно 

вземане на решения, да определят общите цели, мерките и отпуснатите 

финансови средства, както и нивото на необходимата гъвкавост, за да се даде 

възможност на държавите членки да се справят със своите специфики и 

потребности в съответствие с единния пазар;  
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28. изразява съжаление относно факта, че целият процес на програмиране на ОСП 

след 2020 г. — консултация, комуникация, оценка на въздействието и 

законодателни предложения — започва със значително закъснение, тъй като краят 

на осмия парламентарен мандат наближава, което излага на риск възможността за 

постигане на окончателно споразумение преди европейските избори; 

29. призовава Комисията да предложи, преди прилагането на НМП, преходен период, 

който да е достатъчно дълъг, за да се гарантира плавен преход и да се избегне 

всяко забавяне при годишните плащания на земеделските стопани и при 

изпълнението на програмите за развитие на селските райони; 

o 

o  o 

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

На 29 ноември 2017 г. Комисията прие своето съобщение относно модернизирането и 

опростяването на общата селскостопанска политика (ОСП) под заглавие „Бъдещето на 

прехраната и селското стопанство“. (COM(2017)713final).  

 

Това съобщение вече беше обявено от председателя Юнкер през 2016 г., то е включено 

в работната програма на Комисията за 2017 г. и първоначално беше предвидено за 

пролетта на 2017 г. С текста от 26 страници стартира многоетапният процес, в рамките 

на който институциите на ЕС на 27те в крайна сметка трябва да се споразумеят за 

законодателство за определяне на ОСП след 2020 г. Така съобщението има за цел да 

предостави както основа, така и рамка на дискусията между институционални и 

индивидуални, публични и частни заинтересовани страни в целия ЕС-27. 

 

Това съобщение ще бъде последвано от законодателни предложения като правно 

основание за следващия програмен период 2020 – 2027 г. и придружено от оценка на 

въздействието, включваща съответните факти. Предложенията ще бъдат публикувани 

след приемането на многогодишната финансова рамка (МФР), което се предвижда за 

май 2018 г. 

 

Първоначалната цел на съобщението е да 

- представи главните предизвикателства пред селското стопанство на ЕС 

(прехраната не е изрично посочена); 

- изтъкне приноса на селскостопанския сектор към десетте приоритета на 

Комисията и към целите за устойчиво развитие (ЦУР) във взаимодействие с други 

политики на ЕС; 

- уточни политическите приоритети за бъдещата ОСП за повишаване на нейната 

европейска добавена стойност;  

- проучи оперативни предложения за опростяване на ОСП, подобрено управление, 

по-добро отразяване на многообразието в селското стопанство на ЕС, увеличаване 

на субсидиарността, ограничаване на административната тежест за 

бенефициерите и по-голям акцент върху резултатите. 

В съобщението също така се посочват три ключови цели за селското стопанство, в 

контраст с първоначалните цели, основаващи се на Договорите: 

1. насърчаване на интелигентен и устойчив селскостопански сектор;  

2. укрепване на грижите за околната среда и действията по отношение на климата; 

3. засилване на социално-икономическата тъкан на селските райони. 

Първа стъпка в процеса на програмиране за ОСП след 2020 г. беше проведената 

широка обществена консултация онлайн, в рамките на която бяха получени повече от 

320 000 онлайн отговора от всички държави – членки на ЕС, по-голямата част от които 

изпратени от физически лица, както и над 1400 становища.  

Втората стъпка е изготвянето на всеобхватна оценка на въздействието (ОВ), която 

има за цел да извлече поуки от изпълнението на програмния период 2013 – 2020 г., и 

по-конкретно на целите за „по-екологосъобразна, по-опростена, по-справедлива“ ОСП. 

Следователно, като същевременно отразява общите идеи на протичащия обществен 

дебат, оценката на въздействието ще разработи набор от възможности за 

политиката за развитие, включително оценка на начините, по които целите на 
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политиката могат да бъдат най-добре постигнати, включително:  

 

- Вариант 1 (базов вариант) ще направи оценка на въздействието на ОСП, 

оставаща в сегашния си вид, включително наскоро приетото предложение 

„омнибус“.  

- Вариант 2 ще направи оценка на въздействието на сценарий „без ОСП“ за 

изпитване на последиците от липсата на политическа намеса по отношение на 

икономическата, екологичната и социалната европейска добавена стойност на 

ОСП. 

- Вариант 3 предвижда държавите членки/регионите да програмират операциите 

на ОСП съобразно приоритети на ЕС, основаващи се на установените нужди. 

Акцентът се измества към управление на риска, инвестиции в преструктуриране 

и развитие на предприятията в сектора на селското стопанство и МСП в 

селските райони, услуги в областта на климата и околната среда и достъп до 

иновации, знания и ИКТ.  

- Вариант 4 определя наново разпределението на задачите на равнища ЕС, 

държави членки и земеделски стопанства за повишаване на сигурността на 

доходите с по-добри полезни взаимодействия между пряката подкрепа, 

включително плащания на площ, както и управление на риска, с цел по-добро 

насочване на действията, свързани с климата и околната среда, и опростяване и 

модернизиране на проверките към основани на резултатите постижения. 

- Вариант 5 предвижда засилено преразпределяне на прякото подпомагане към 

малките и екологосъобразни земеделски стопанства, и насърчава късите вериги. 

Доказателствената база на съобщението и оценката на въздействието е следната: 

- Общата рамка за мониторинг и оценка на DG AGRI за измерване на 

изпълнението на ОСП въз основа на показатели на държавите членки;  

- европейски цели и показатели, договорени за мониторинга на ЦУР (Съобщение 

„Европейски действия за устойчивост“, COM (2016) 739 final); 

- годишните доклади за изпълнението на 27те държави – членки на ЕС, ще 

предоставят данни за напредъка към целите и съответните бюджетни пакети; 

- редовните проучвания за оценка, извършвани от DG AGRI, относно общите 

цели на ОСП от 2013 г. и входяща информация за конференцията за 

перспективите в края на 2017 г.;   

 

В по-широкия европейски контекст основният двигател на реформата на ОСП е 

бюджетният въпрос: ОСП продължава да бъде най-голямата отделна позиция на 

разходите в бюджета на ЕС, което представлява около 38% от общите разходи. В 

следващата МФР ЕС трябва да се справи със значителни нови предизвикателства, като 

миграция, сигурност и растеж, докато оттеглянето на Обединеното кралство ще намали 

наличния бюджет; все още е налице голямо нежелание сред държавите членки да 

увеличат общия размер на бюджета (1% от БНД).  

 

За обществените и частните заинтересовани страни основните въпроси, 

повдигнати в съобщението, са следните:  

- Национална стратегия — проектиране, приемане и изпълнение: По-специално 

структурата на управление (правен аспект, като например отношения между 

регионите и централното правителство, прозрачността и участието на 

гражданите), вътрешната съгласуваност (съгласуваност с програмите за развитие 
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на селските райони и секторните планове), външната съгласуваност (напр. 

европейските структурни и инвестиционни фондове);  

- Модел на прилагане – ориентиран към резултатите и основани на резултатите 

програми за финансиране: Контрол и одит (компетенции на ЕС и национални 

компетенции), показатели (наличност и определяне, контрол на качеството, 

санкции), модели на управление (опростени варианти за разходите), еднакъв 

подход във всички държави членки (допустимост, задължителен/доброволен, 

проверки); 

- Действия в областта на околната среда и климата – интегриран подход за 

компенсиране на екологични услуги чрез обединяване на сегашните мерки на 

ОСП за екологизирането, кръстосаното спазване и добрите селскостопански 

практики, както и мерки за развитие на селските райони, за да се даде 

възможност за компенсация за обществени блага, включително действия в 

областта на климата и здравето на хората, животните и растенията, и хуманното 

отношение към животните;  

- Отпускане на финансови средства – програми за подкрепа на ЕС: Преходни 

модели за намалено/целево финансиране, диференциация между държавите 

членки (външно сближаване) въз основа на обективни критерии (вж. ЕСИФ), 

съфинансиране от региони/държави членки, права, които отразяват социално-

икономическите условия в регионите на държавите членки (вътрешно 

сближаване);  

 

По отношение на бъдещата перспектива е подходящо да се припомни, че последното 

програмиране на ОСП за периода 2013 – 2020 г. отне две години от датата на 

първоначалното публикуване на предложенията на Комисията (юни 2011 г.), като част 

от предложението за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 

2020 г.,  до политическото споразумение (юни 2013 г.) и окончателното одобрение по 

законодателен път (през декември 2013 г.), което наложи преходни мерки в различните 

сектори (до 2015 г.). Това обаче не съвпадаше нито с края на мандата на Комисията, 

нито с изтичането на законодателния мандат на ЕП.  


