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КРАТКА ОБОСНОВКА

От гледна точка на политиката за развитие, би могла да бъде предложена една Обща 
селскостопанска политика, напълно различна от представената от Комисията в 
предложенията за реформи. Една по-амбициозна реформа на Общата селскостопанска 
политика, при която насочването на директните плащания да бъде преследвано по-
настоятелно, а обвързаните с производството плащания бъдат премахнати, би имала по-
голямо въздействие за отстраняването на оставащите деформации, причинени на 
световните пазари от Общата селскостопанска политика.

И все пак, в хода на миналите реформи на ОСП бяха разгледани редица добре познати 
примери за непоследователност, тенденция, която е продължена от настоящите 
предложения на Комисията. Подпомагането на земеделските стопанства беше до 
голяма степен отделено от производството, а ролята на механизмите за намеса на 
пазара и връщането на сумите за износ беше съществено намалена.

Едно от основните нововъведения в последното предложение за реформи е 
задължителният екологосъобразен компонент на директните плащания, чрез 
подпомагане на мерките в защита на околната среда в целия ЕС, като се дава 
предимство на целите на политиката за опазване на климата и околната среда. Това 
няма да създаде ситуация на конкуренция с фермерите в развиващите се страни. Освен 
това, задължителните мерки в областта на околната среда ще допринесат за 
ограничаването на изменението на климата, които имат тежко отражение върху много 
от развиващите се страни. Макар и детайлите да имат нужда от подобрение, 
докладчикът силно подкрепя екологосъобразния компонент на предложението на 
Комисията.

Въпреки положителните тенденции, обаче, все още са налице някои действителни 
проблеми, които следва да бъдат разгледани от гледна точка на политиката за развитие.
Реформираната ОСП продължава да има външно отражение, което не е отразено в 
достатъчна степен в предложенията на Комисията. Следователно, регламентите за ОСП 
трябва да бъдат внимателно проверени с оглед на задължението по Договора за 
осигуряване на последователност на политиките за развитие (ППР) (член 208 ДФЕС).

Не съществува всеобщо отражение на ОСП върху всички развиващи се страни, но е 
видно, че в определени случаи индивидуални мерки на ОСП могат да доведат до 
увеличен внос в развиващите се страни, който застрашава поминъка на местните 
земеделски производители и подкопава политиките на селскостопанския сектор, 
приети от развиващите се страни за укрепване на дългосрочното им продоволствено 
осигуряване. В допълнение, в духа на едно по-широко разбиране за последователността 
на политиките за развитие (ППР), което отива по-далеч от „принципа за ненанасянето 
на вреда“, някои елементи на „втория стълб“ биха могли да спомогнат за създаването 
на взаимодействия и за насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани 
в Европа и тези в развиващия се свят.

Поради това докладчикът предлага изменения в следните направления:
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● Общата селскостопанска политика следва да бъде поставена в по-широката рамка 
на последователността на политиките на ЕС за развитие и нейното външно 
отражение следва да бъде внимателно проследявано, като се включват 
правителствата и заинтересованите страни от държавите партньори.

● Субсидиите за износ следва да бъдат изцяло премахнати. Междувременно, 
възстановяванията при износ не следва да бъдат отпускани, ако съществува риск от 
сериозни вреди за местните производители в развиващите се страни. Като цяло, 
предпазните мрежи, каквото е интервенционното изкупуване, могат да доведат до 
заместване на разходите за приспособяване за производителите извън ЕС.

● Политиката на Европейския съюз и зависимостта от вноса на протеинови култури 
имат отрицателно екологично и социално въздействие в развиващите се страни, 
които извършват износ. Насърчаването на отглеждането на бобови култури в 
Европа би могло също да смекчи климатичните изменения и да допринесе 
положително за биоразнообразието и плодородието на почвата.

● Както вече беше предложено от Комисията по развитие през 2011 г., директните 
плащания следва да бъдат отделени от производството, „за да се създаде 
равнопоставеност между земеделските продукти от ЕС и тези от развиващите се 
страни и да се стимулират лоялната търговия и устойчивият растеж“.

Докладчикът осъзнава, че тези промени сами по себе си няма да бъдат достатъчни за 
справянето с глобалното предизвикателство на продоволственото осигуряване и 
тревогите на развиващите се страни по отношение на функционирането на 
селскостопанските пазари. Други политики, по-специално търговската политика на ЕС, 
както и енергийната политика или политиката в областта на безопасността на храните, 
съществено засягат развиващия се свят, но тези предизвикателства не могат да бъдат 
разгледани в контекста на това предложение за реформи. Например, споразуменията за 
икономическо партньорство следва да позволяват и насърчават нетните вносители на 
храна сред развиващите се страни да възстановяват и укрепват своя селскостопански 
сектор.

Политиката за развитие и политическият диалог следва да бъдат използвани 
целенасочено, за да се даде възможност на развиващите се страни да извличат ползи от
международната търговия със селскостопански продукти и, подобно на ЕС, да прилагат 
модерни инструменти за управление на пазара. Проблем в този контекст съставлява 
концентрацията на власт в определени звена от хранителните вериги. В развиващите се 
страни обичайно най-едрите производители са привилегировани в условията на 
основаващо се на износа селско стопанство.

Основното предизвикателство пред последователността на политиките за развитие 
(ППР) се проявява, когато интересите в развиващите се страни и в Европа си 
противоречат. Дългосрочната перспектива е тези интереси да бъдат съгласувани и да се 
улесни създаването на ситуации, при които няма губеща страна. Следователно, 
предложенията на докладчика не целят да подкопаят законните цели на ОСП, а да се 
въведат избрани корекции, където бъде счетено за необходимо от гледна точка на 
политиката на развитие.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Реформата следва да гарантира, 
че, съгласно член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), целите на 
сътрудничеството за развитие, в 
това число тези, одобрени в 
контекста на Организацията на 
обединените нации и други 
международни организации, са взети 
предвид от ОСП. Мерките, 
предприети по силата на настоящия 
регламент, не бива да застрашават 
способността за производство на 
храна и дългосрочното 
продоволствено осигуряване на 
развиващите се страни, особено на 
най-слабо развитите страни (НСРС), 
и следва да допринасят за 
постигането на ангажиментите на 
Съюза във връзка със смекчаването на 
изменението на климата.

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС, при всички политика на ЕС, за които има вероятност да 
засегнат развиващите се страни, следва да бъдат взети под внимание целите за 
развитие. Улесняването на селскостопанското развитие на развиващите се страни и 
укрепването на продоволственото осигуряване са водещи цели на сътрудничеството 
на ЕС за развитие. Селскостопанската политика на EС има външно отражение, 
оказващо влияние по-специално върху търговията със селскостопански продукти.
Принципът на последователността на политиките за развитие (ППР) изисква 
потенциалното отражение върху местните пазари на земеделски продукти и 
местните производители в развиващите се страни да бъде наблюдавано, а, където е 
възможно, избягвано.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите-членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите-членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържането на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи и 
производство на култури, които са от 
полза за климата и околната среда, 
спомагат за намаляване на 
производствените разходи и 
стимулират местните пазари на 
фуражи. Задължителният характер на 
тези практики следва да се отнася също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
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споменатите директиви.. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите-членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави-членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност до края на 2016 г. да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания за 
обвързано с производството 
подпомагане в дадени сектори и в ясно 
определени случаи. Ресурсите, които 
могат да се използват за всяко 
обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави-членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
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значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите-
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите-членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава-членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите-
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите-членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван.
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава-членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Последователност на политиките за 

развитие
Съгласно член 208 от ДФЕС, целите 
на сътрудничеството за развитие, в 
това число тези, одобрени в 
контекста на Организацията на 
обединените нации и други 
международни организации, следва да 
бъдат взети предвид при прилагането 
на този регламент. Мерките, 
предприети по силата на този 
регламент, не застрашават 
способността за производство на 
храна и дългосрочното 
продоволствено осигуряване на 
развиващите се страни, особено на 
най-слабо развитите страни (НСРС), 
и допринасят за постигането на 
ангажиментите на Съюза във връзка 
със смекчаването на изменението на 
климата.

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС, при всички политика на ЕС, за които има вероятност да 
засегнат развиващите се страни, следва да бъдат взети под внимание целите за 
развитие. Улесняването на селскостопанското развитие на развиващите се страни и 
укрепването на продоволственото осигуряване са водещи цели на сътрудничеството 
на ЕС за развитие. Селскостопанската политика на EС има външно отражение, 
оказващо влияние по-специално върху търговията със селскостопански продукти.
Принципът на последователността на политиките за развитие (ППР) изисква 
потенциалното отражение върху местните пазари на земеделски продукти и 
местните производители в развиващите се страни да бъде наблюдавано, а, където е 
възможно, избягвано.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици, земята, засята с 
култури, които обогатяват почвата с 
азот, и залесени площи съгласно 
член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 59 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това член 14, член 20, 
параграф 5, член 22, параграф 6, 
член 35, параграф 1, член 37, параграф 1 
и член 39 се прилагат от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Въпреки това член 14, член 20, 
параграф 5, член 22, параграф 6, 
член 35, параграф 1, член 37, параграф 1 
и член 39 се прилагат от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Членове 38 до 41 се прилагат до 31 
декември 2016 г.
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