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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1463/2012, внесена от Жан Жак Мишел, с френско гражданство, 
относно преките помощи за френските земеделски производители

1. Резюме на петицията

Цените на зърнените култури са се повишили рязко през последните години. Във 
връзка с това петицията призовава Европейския съюз да намали преките помощи за 
зърнопроизводителите, тъй като ще бъде нелогично да се поддържа равнището на 
помощта, предоставяна през период, когато цените на зърнените култури са били 
значително по-ниски. Съответно би било абсолютно необосновано да се предоставят 
права на единно плащане на определени европейски земеделски производители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителят на петицията счита, че важен дял от преките помощи в рамките на Общата 
селскостопанска политика (ОСП) облагодетелства производителите на зърнени 
култури, маслодайни семена и протеинови култури. Като се има предвид, че тези стоки 
наскоро са се облагодетелствали от високите цени, вносителят на петицията счита, че 
подкрепата за производителите на зърнени култури, маслодайни семена и протеинови 
култури вече не е оправдана. Той счита, че преките помощи от ОСП за тези 
производители не спазват определени основни принципи на Договорите (като 
правосъдие и солидарност с трети страни) и не допринасят за постигане на целите на 
ОСП (да се стабилизират пазарите, да се гарантира снабдяването и да се гарантира, че 
доставяните продукти достигат до потребителите на разумни цени), както и принципа 
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на добро финансово управление.

След реформата на ОСП от 2003 г. по-голямата част от всички преки плащания са 
отделени от производството: земеделските стопани вече не получават плащания, 
отнасящи се до конкретен вид производство; вместо това плащанията са свързани с 
права, въз основа на стойността на предходни получени субсидии на 
регионално/национално или на индивидуално равнище. До 2013 г. най-малко 93 % от 
преките плащания, извършвани в ЕС, ще бъдат отделени от производството.

Отделените от производството преки плащания осигуряват стабилно основно 
подпомагане на доходите на производителите и гарантират, че земеделските стопани 
могат да реагират на пазарни сигнали, тъй като останалата част от доходите на 
производителите се определя от пазара.

Високите цени за някои продукти (както се посочва от подателя) отразяват само едно 
от измеренията на настоящата икономическа обстановка, която се характеризира също 
и с по-голяма нестабилност на цените и по-високи разходи за производствени ресурси 
(и намалени маржове). Това положение засилва необходимостта от основно 
подпомагане на доходите на земеделските стопани, което би гарантирало стабилни 
доходи, независимо от колебанията на пазара.

Освен това сегашните отделени от производството плащания са свързани със 
спазването на стандартите в областта на околната среда и стандартите, свързани с 
здравето на животните и растенията (кръстосано спазване). Следователно сегашната 
заделена пряка помощ също така допринася за поддържането на устойчивото земеделие 
чрез осигуряване на дългосрочна икономическа жизнеспособност и безпроблемно 
структурно приспособяване на селскостопанския сектор. В съчетание с кръстосаното 
спазване, преките плащания допринасят за осигуряването на основни обществени 
блага, предоставяни чрез устойчивото земеделие.

В класификацията на СТО на мерките за подкрепа в селското стопанство текущите 
плащания, отделени от производството, попадат в рамките на „зелената кутия“, което 
означава, че те не представляват изкривяване на търговията или минимално изкривяват 
търговията между ЕС и неговите търговски партньори. Поради това отделените от 
производството директни плащания позволяват на ЕС да осигури минимален поток от 
приходи за своята земеделска общност, като същевременно се спазват високи 
стандарти за безопасност на храните и качество на производството и се гарантира, че 
този вид подкрепа има минимално въздействие върху останалата част на света. В този 
смисъл няма икономически доказателства за връзката между съществуващия модел на 
директни плащания и настоящите световни нужди във връзка със снабдяването с храни. 
От друга страна, Европейският съюз активно участва в политическите дискусии 
относно селското стопанство и продоволствената сигурност и сигурността на 
изхранването в различни международни форуми, като например Комитета по световна 
продоволствена сигурност и Г-8/Г-20, с цел да допринесе за настоящите световни 
стратегии в областта на храните.

В контекста на новата реформа на ОСП за периода 2014 – 2020 г. беше решено, че 
моделът на разпределение на преките плащания между държавите членки и вътре в 
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самите държави членки ще бъдат преразгледан чрез преминаване от историческите 
референтни данни към фиксирана ставка на национално или регионално равнище с 
възможности за държавите членки да прилагат частично сближаване. Преходът от 
историческите референтни данни със сигурност ще бъде важна стъпка към по-
справедливо и прозрачно разпределение на преките помощи, които ще се основават 
повече на обективни критерии, отколкото на исторически причини.

Комисията не счита, че настоящата икономическа обстановка оправдава премахването 
на преките помощи за някои конкретни производители въз основа на сегашните високи 
цени. Комисията счита, че тенденцията към пазарната ориентация изисква модел, 
основан на по-ефективни и целенасочени преки помощи, които да се основават на 
прозрачни, справедливи и недискриминационни критерии. Решенията на реформата на 
ОСП представляват важна обективна стъпка напред към по-ефективни, прозрачни и 
справедливи директни плащания.


