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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0042/2013, внесена от Йонас Дикман, с германско гражданство, 
относно прекомерното субсидиране на земеделски продукти

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията (прекомерното) субсидиране на селското стопанство 
води до наличието на продукти от Европа, които са по-евтини от местно произведените 
продукти на африканските и азиатските пазари. От друга страна, е невъзможно 
чуждестранните земеделски продукти да бъдат конкурентни на европейския пазар. 
Освен това според вносителя на петицията в Третия свят е налице един вид повторна 
колонизация от страна на западни дружества, които наемат или купуват големи 
участъци земеделска земя. Вносителят на петицията смята, че положението би се 
подобрило, ако бъдат намалени земеделските субсидии. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11.9.2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29.11.2013 г.

Комисията счита, че твърденията на вносителя на петицията за това, че субсидиите на 
ЕС подбиват цените на местните земеделски продукти в развиващите се страни, не 
отговарят на действителността.

За последните 20 години общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя 
значителни промени, които постепенно промениха нейното въздействие върху 
решенията на земеделските производители във връзка с производството, като насочиха 
селското стопанство на ЕС към по-голяма пазарна ориентация. ОСП се промени из 
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основи от политика за подкрепа на цените в политика за подпомагане на доходите, в 
рамките на която пазарните инструменти се използват единствено за да се предоставят 
защитни мрежи на пазара в кризисни ситуации. В резултат на това ЕС се превърна в 
получател на цената на световните пазари за повечето земеделски продукти, като 
същевременно 94 % от прякото подпомагане на доходите е отделено от 
производството. 

Преди три години възстановяванията при износ бяха драстично намалени, а от юли 
2013 г. са определени на нула за всички стоки. Освен това в рамките на новата ОСП 
възстановяванията при износ се използват само при изключителни обстоятелства на 
пазара.

Въздействието на реформираните инструменти на ОСП върху световните пазарни цени 
и върху пазарите в развиващите се държави е незначително. Това беше много добре 
документирано в неотдавнашната оценка на въздействието във връзка с предложенията 
за реформа на ОСП, както и в последния доклад на ЕС за 2013 г. относно 
последователността на политиките за развитие.

Темата за управлението на земята придобива все по-голямо значение в развитието на 
селското стопанство. Подпомагането на държавите да разработят и приложат цялостни 
системи на поземлена собственост, да подобрят достъпа до земя, да защитават своето 
население от неправомерни и непрозрачни сделки със земя е приоритет в 
сътрудничеството на ЕС за развитие в областта на продоволствената сигурност и 
развитието на селските райони. Доброволните насоки за отговорно управление на 
собствеността на земя, рибни ресурси и гори, приети през май 2012 г. от Комитета по 
световна продоволствена сигурност, предвиждат принципи на управлението по 
отношение на поземлените права и сделки. ЕС работи за насърчаване на прилагането на 
тези насоки и на спазването им посредством диалог със съответните правителства и 
региони, както и в рамките на всички програми на ЕС за подпомагане. Освен това 
Комисията силно подкрепя текущия процес в Комитета по световна продоволствена 
сигурност с цел разработване на доброволна рамка, обхващаща принципите за 
отговорни инвестиции в селското стопанство. Такава рамка на международно 
договорени принципи е необходима, за да насочват инвеститорите, приемащите 
държави и посредниците към инвестиции в селското стопанство, които зачитат правата 
на човека, поминъка и ресурсите. Тя следва да включва също така мониторинг на 
случаи на мащабно придобиване на земя. ЕС подкрепя отговорните инвестиции в 
селското стопанство чрез различни инструменти, тъй като е необходимо тези 
инвестиции да бъдат увеличени в много развиващи се държави, особено в Африка. 
Разликата в инвестициите в селското стопанство все още е значителна — според ФАО 
тя възлиза на 83 милиарда щатски долара по цени за 2009 г.1

Заключение

Въз основа на посочените по-горе забележки Комисията не счита за необходимо да се 
                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf
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предприемат конкретни действия отвъд настоящата политическа рамка.


