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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. И все пак, в хода на миналите реформи на ОСП бяха 
разгледани редица добре известни примери за непоследователност – тенденция, която е 
продължена от настоящите предложения на Комисията. Подпомагането на 
земеделските стопанства беше отделено от производството, а ролята на механизмите за 
намеса на пазара и възстановяване 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 за 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 със земеделските производители в 
развиващите се страни. Освен това, задължителните мерки в областта на околната 
среда ще допринесат за ограничаването на изменението на климата, което има тежко 
отражение върху много от развиващите се страни. Докладчикът силно подкрепя 
екологосъобразния компонент от предложението на Комисията, но също така застъпва 
становището, че една по-амбициозна реформа на ОСП, при която насочването на
директните плащания бъде преследвано по-настоятелно, а обвързаните с 
производството плащания бъдат премахнати, би имала по-голямо въздействие за 
отстраняването на оставащите деформации на световните пазари, предизвикани от 
ОСП.

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 от 
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 повишаване на дългосрочното им продоволствено 
осигуряване. В допълнение, в духа на едно по-широко разбиране за ППР, което 
надхвърля „принципа за ненанасянето на вреда“, някои елементи на „втория стълб“ 
биха могли да спомогнат за създаването на взаимодействия и за засилване на 
сътрудничеството между земеделските производители в Европа и развиващия се свят.

Поради това докладчикът предлага изменения в следните направления

● ОСП следва да бъде поставена в по-широката рамка на последователността на 
политиките на ЕС за развитие и нейното външно отражение следва да бъде 
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внимателно проследявано, като се включват правителствата и заинтересованите 
страни от държавите партньори.

● ОСП също следва да насърчава транснационалното сътрудничество в земеделските 
изследвания и развитието в областите, които са свързани с развиващите се страни и 
техните специфични потребности.
Съобщението на Комисията и заключенията на Съвета за рамка на политиката по 
отношение на продоволствената сигурност подчертават необходимостта от 
включване в изготвянето на политиките и изследователските програми относно 
развитието на селските райони и селското стопанство на основни заинтересовани 
страни, включително групи за развитие на общностите, организации на земеделски 
производители и сдружения на жените.

Докладчикът осъзнава, че тези промени сами по себе си няма да бъдат достатъчни за 
справяне с глобалното предизвикателство на продоволственото осигуряване и 
тревогите на развиващите се страни по отношение на функционирането на 
селскостопанските пазари. В по-широкия контекст на политиките за развитие повече би 
могло да бъде направено в посока на подобряването на обмена на знания и 
сътрудничеството в изследванията и развитието, свързани с развиващите се страни –
например би могло да бъде проучено възможното взаимодействие между програми 
като европейското партньорство за иновации (ЕПИ) и Програмата на Европейската 
политика на съседство за селскостопанско развитие и развитие на селските райони 
(ENPARD).

Политиката на развитие и политическият диалог трябва да бъдат използвани по един 
целенасочен начин, 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 
представлява 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 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 за развитие.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Реформата следва да гарантира, 
че съгласно член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) целите на 
сътрудничеството за развитие, 
включително 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 следва 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. При 
насърчаването на устойчивото селско 
стопанство, Съюзът следва да се 
основава на заключенията на 
Международната оценка на 
селскостопанските науки и 
технологии за развитие (IAASTD).

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС при всички политики 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 
повишаването на глобалното продоволствено осигуряване са водещи цели на 
сътрудничеството за развитие на ЕС. Последователността на политиките за 
развитие (ППР) отива по-далеч от „принципа за ненанасянето на вреда“, като 
внушава, че възможният ефект от взаимодействието на политиката на ЕС за 
селското стопанство и развитието на селските райони следва също да бъде проучен. 
В този контекст Международната оценка на селскостопанските науки и технологии 
за развитие (IAASTD) може да осигури насоки за насърчаването на устойчиво селско 
стопанство в рамките на ЕС и извън него.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35 a) Селскостопанските знания, 
науки и технологии следва да 
допринасят за 
мултифункционалността на 
селското стопанство, да поддържат 
многообразието на селското 
стопанство и хранителните 
системи, да поддържат 
биологичното разнообразие, 
природните ресурси, да подобряват 
поминъка в селските региони, 
включително чрез увеличаване на 
диверсифицирането на земеделските 
стопанства от малък мащаб, както и 
да се ограничават вредните 
въздействия на селскостопанските 
дейности върху хората и околната 
среда;

Обосновка

Биологичното земеделие, агроекологичните мерки и, в по-широк смисъл, устойчивите 
земеделски практики традиционно са насърчавани в рамките на втория стълб от 
ОСП, посветен на развитието на селските райони. Съгласно това предложение за 
реформа на ОСП се поставя силно ударение върху иновациите в обхвата на втория 
стълб. Тъй като селскостопанските знания, науки и технологии до този момент са 
били от полза главно за едрите земеделски производители с цел увеличаване на 
производството в сектора, но с непредвидени социални и екологични последици, си 
струва да се посочи, че селскостопанските знания, науки и технологии следва да 
бъдат насочени предимно към постигането на целите на устойчивостта, които 
досега са били най-слабо обслужвани.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Подходът за местно развитие 
LEADER с течение на годините доказа 
своята полезност за насърчаване на 
развитието на селските райони, като 
отчита в пълна степен нуждите от 
ендогенно развитие на селските райони 
в различни сектори чрез своя подход
„отдолу нагоре“. Ето защо LEADER 
трябва да продължи да се използва в 
бъдеще и прилагането му трябва да 
остане задължително за всички 
програми за развитие на селските 
райони.

(38) Подходът за местно развитие 
LEADER с течение на годините доказа 
своята полезност за насърчаване на 
развитието на селските райони, като 
отчита в пълна степен нуждите от 
ендогенно развитие на селските райони 
в различни сектори чрез своя подход
„отдолу нагоре“. Ето защо LEADER 
трябва да продължи да се използва в 
бъдеще и прилагането му трябва да 
остане задължително за всички 
програми за развитие на селските 
райони. Следва да се насърчава 
допълнителното проучване на 
взаимодействията чрез 
сътрудничество с местни участници 
в сферата на развитието в 
развиващите се страни, при 
признаването на традиционните 
познания, както е отразено в 
Декларацията на ООН относно 
правата на коренното население и в 
Конвенцията на ООН за 
биологичното разнообразие, с цел 
насърчаване на устойчивите 
селскостопански практики, 
съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
почвата и генетичното разнообразие.

Обосновка

Традиционните и местните познания и иновационната дейност, свързана с 
общностите, съставляват обширна сфера на натрупано практическо знание и на 
способност за създаване на знания, необходими за постигането на целите на 
устойчивостта и развитието. Проучването на взаимодействията чрез 
сътрудничество с местни участници в сферата на развитието съответства на 
заложените в Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и в Декларацията 
на ООН относно правата на коренното население принципи относно закрилата на 
традиционните познания и практики на коренните и местните общности.

Изменение 4
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Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Изпълнението на иновативни 
проекти в контекста на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се предприема от 
оперативни групи, които обединяват 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти, 
предприятия и други участници, 
заинтересовани от иновациите в 
селскостопанския сектор. Резултатите 
от такива проекти следва да бъдат 
разпространявани публично с оглед да 
се гарантира, че те са от ползва на 
сектора като цяло.

(52) Изпълнението на иновативни 
проекти в контекста на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се предприема от 
оперативни групи, които обединяват 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти, 
предприятия и други участници, 
заинтересовани от иновациите в 
селскостопанския сектор. Резултатите 
от такива проекти следва да бъдат 
разпространявани публично с оглед да 
се гарантира, че те са от ползва на 
сектора като цяло. Следва да се 
насърчава сътрудничеството с 
преследващите сходни цели 
иновационни мрежи в развиващите се 
страни, по-специално с тези, които 
подпомагат децентрализираните 
изследвания на принципа на 
участието и разпространяването на 
знания за най-добрите устойчиви 
селскостопански практики, 
включително схемите, които са 
специално разработени за жените.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички приоритети следва да 
допринасят за междусекторните цели в 
областта на иновациите, околната среда 
и смекчаването на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата.

Всички приоритети следва да 
допринасят за междусекторните цели в 
областта на иновациите, околната среда 
и смекчаването на последиците от и 
адаптиране към изменението на климата
в духа на заключенията на 
Международната оценка на 
селскостопанските науки и 
технологии за развитие (IAASTD) и по 
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целесъобразност да отразяват 
целите на ЕС за развитие.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Последователност на политиките за 

развитие
Реформата гарантира, че съгласно 
член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) целите на 
сътрудничеството за развитие, 
включително тези, одобрени в 
контекста на Организацията на 
обединените нации и други 
международни организации, са взети 
предвид от ОСП. Мерките,
предприети по силата на този 
регламент, не застрашават 
способността за производство на 
храна и дългосрочното 
продоволствено осигуряване на 
развиващите се страни, по-специално 
на най-слабо развитите страни 
(НСРС), и допринасят за постигането 
на ангажиментите на Съюза във 
връзка със смекчаването на 
изменението на климата. При 
насърчаването на устойчивото селско 
стопанство Съюзът следва да се 
основава на заключенията на 
Международната оценка на 
селскостопанските науки и 
технологии за развитие (IAASTD).

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС при всички политики на ЕС, за които има вероятност да 
засегнат развиващите се страни, трябва да бъдат взети под внимание целите за 
развитие. Улесняването на селскостопанското развитие на развиващите се страни и 
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повишаването на глобалното продоволствено осигуряване са водещи цели на 
сътрудничеството за развитие на ЕС. Последователността на политиките за 
развитие (ППР) отива по-далеч от „принципа за ненанасянето на вреда“, като 
внушава, че възможният ефект от взаимодействието на политиката на ЕС за 
селското стопанство и развитието на селските райони следва също да бъде проучен. 
В този контекст Международната оценка на селскостопанските науки и технологии 
за развитие (IAASTD) може да осигури насоки за насърчаването на устойчиво селско 
стопанство в рамките на ЕС и извън него.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Програмите за развитие на 
селските райони задължително 
предлагат мерки за подпомагане на 
сеитбооборота, включването на 
протеинови култури в сеитбооборота 
и подобряването на трайните 
насаждения.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) иновация и сътрудничество чрез 
туининг между мрежите в Съюза и в 
трети държави;

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Сътрудничество сред участници в 
различни региони или държави членки 
също е допустимо за подпомагане.

7. Сътрудничество сред участници в 
различни региони или държави членки, 
както и с участници от развиващи се 
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страни, също е допустимо за 
подпомагане.

Обосновка

Последователността на политиките за развитие (ППР) отива по-далеч от „принципа 
за ненанасянето на вреда“, като внушава, че възможният ефект от 
взаимодействието на вътрешните политики на ЕС с оглед на целите за развитие 
също следва да бъде проучен. Мерките за сътрудничество в контекста на 
политиката на ЕС за развитието на селските райони биха могли да подпомогнат 
транснационалните инициативи, включващи и субекти в развиващите се страни.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) междутериториални или 
транснационални проекти за 
сътрудничество;

a) междутериториални или 
транснационални проекти за 
сътрудничество, включително проекти 
за сътрудничество с развиващи се 
страни;

„Междутериториално сътрудничество“ 
означава сътрудничество в рамките на 
държавата членка. „Транснационално 
сътрудничество“ означава 
сътрудничество между територии в 
няколко държави членки, а също и с 
територии в трети държави.

„Междутериториално сътрудничество“ 
означава сътрудничество в рамките на 
държавата членка. „Транснационално 
сътрудничество“ означава 
сътрудничество между територии в 
няколко държави членки, а също и с 
територии в трети държави.

Обосновка

Последователността на политиките за развитие (ППР) отива по-далеч от „принципа 
за ненанасянето на вреда“, като внушава, че възможният ефект от 
взаимодействието на вътрешните политики на ЕС с оглед на целите за развитие 
също следва да бъде проучен. Съобщението на Комисията и заключенията на Съвета 
за рамка за политиката по отношение на продоволствената сигурност подчертават 
необходимостта от включване в изготвянето на политиките относно развитието на 
селските райони и селското стопанство на основни заинтересовани страни, 
включително групи за развитие на общностите, организации на земеделски 
производители и сдружения на жените. Това може да бъде подкрепено и чрез 
транснационален обмен в контекста на проектите LEADER.

Изменение 11
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Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) транснационално туининг 
партньорство между районите по 
Натура 2000 и подобни 
селскостопански екологични райони 
за управление в трети държави;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 г а) улесняване обмена на изследвания, 
знания и технологии, свързани с 
производителността и устойчивото 
развитие на селското стопанство 
между Съюза и развиващите се 
страни, като особено внимание се 
отделя на потребностите на 
дребните селскостопански 
производители.

Обосновка

Последователността на политиките за развитие (ППР) отива по-далеч от „принципа 
за ненанасянето на вреда“, като внушава, че възможният ефект от 
взаимодействието на вътрешните политики и на политиките за развитие на ЕС 
следва да бъде проучен. Съобщението на Комисията относно рамката на ЕС за 
политиката по отношение на продоволствената сигурност подчертава, че трябва да 
бъде насърчавано участието на организации на гражданското общество и на 
земеделските производители във вземането на решения относно политиките и в 
програмите за научни изследвания, както и връзките между организации на 
земеделски производители от ЕС и на тези от развиващите се страни. ЕПИ може да 
допринесе за обмена на опит и иновационни инструменти, подходящи за селските 
стопани както в Европа, така и в развиващите се страни.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) сътрудничество със съответните 
мрежи и институции в развиващите 
се страни.

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 61, параграф 1, буква г а) (нова).
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