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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно актуалното състояние на земеделските земи в ЕС: как да се улесни 

достъпът до земя за земеделските производители? 

(2016/2141(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 21 януари 2015 г., озаглавено „Заграбването на земи – непосредствена заплаха 

за семейното земеделско производство“, 

– като взе предвид Доброволните насоки относно отговорното управление на 

правото на владение на земя, рибарството и горите на Организацията по прехрана 

и земеделие към ООН (ФАО) на 12 май 2012 г.; 

– като взе предвид петиция № 187/2015 до Европейския парламент относно 

съхраняването и управлението на европейската обработваема земя като наше 

всеобщо благо: призив към организациите на гражданското общество устойчива и 

справедлива поземлена политика на ЕС, 

– като взе предвид проучването на тема „Размерът на заграбването на обработваема 

земя в ЕС („Extent of Farmland Grabbing in the EU“), комисията по земеделие и 

развитие на селските райони на Европейския парламент1, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

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

райони (A8-0000/2016), 

A. като има предвид, че още през 2010 г. само 2,7 % от земеделските стопанства в 

ЕС-27 контролираха 50,6 % от използваната европейска земеделска площ и че 

обратно на това през 2012 г. 80 % от стопанствата разполагаха с едва 12 % от 

земеделската земя; 

Б. като има предвид, че достъпът до земя е право на човека; 

В. като има предвид, че почвите са все по-оскъден ресурс и не подлежат на 

увеличение, поради което не могат да се разглеждат като обикновена стока, и 

освен това са двустранно застрашени – от една страна, от загуба на земеделски 

земи поради запечатване, урбанизация и инфраструктурни проекти, от друга 

страна – поради концентрация на земи в ръцете на едри земеделски стопанства и 

неселскостопански инвеститори; 

Г. като има предвид, че за да вземат политически решения в областта на пазарите на 

земи, държавите членки имат нужда от всеобхватни, актуални, прозрачни и 

висококачествени данни за движението на цените и количествата на пазарите на 

                                                 
1 Проучване, озаглавено „Extent of Farmland Grabbing in the EU“ (Размерът на заграбването на 

обработваема земя в ЕС) на комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския 

парламент, страница 24 (PE 540.369). 
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земи по отношение на собствеността и арендата; 

Д. като има предвид, че възможно най-широкото разпределение на собствеността 

върху земеделските земи е съществен основен принцип на социална пазарна 

икономика, както и важна предпоставка за социалното сближаване в една 

национална икономика; 

Е. като има предвид, че използваните земеделски площи са от особено значение за 

водния баланс и климата, както и за биологичното разнообразие и плодородието 

на почвите и вече изпитват негативното влияние на изменението на климата и 

ерозията на почвите; 

Ж. като има предвид, че собствеността е най-добрата предпоставка за отговорно 

боравене с почвите и устойчиво стопанисване на земите, като също така 

насърчава идентифицирането и солидарността и допринася за това хората да 

останат в селските райони, и като има предвид, че това оказва влияние върху 

социално-икономическата инфраструктура на селските райони и че отделянето на 

владението от собствеността поражда риск от дълбоко разделение в обществото, 

загуба на работни места и влошаване на качеството на живот и обедняване на 

населението; 

З. като има предвид, че основната цел на европейската селскостопанска политика е 

многофункционално селско стопанство, задвижвано от притежаващи капитал 

семейни и кооперативни стопанства, по-широко разпределение на собствеността и 

разнообразна, свързана с местоживеенето земеделска структура с традиции, 

правна сигурност и отговорност; 

И. като има предвид, че концентрацията на земеделски площи може да доведе до 

загуба на работни места в селскостопанския сектор; 

Й. като има предвид, че един насочен към бъдещето селскостопански сектор зависи 

от младото поколение, тъй като това е единственият начин да се спре 

застаряването на населението в селското стопанство и да се осигури 

приемственост, но че за младите земеделци и предприемачи достъпът до земя е 

особено труден; 

K. като има предвид, че цените на земеделската земя и арендата в много райони вече 

са се повишили до равнище, което прави икономически невъзможно за много 

земеделски стопанства да задържат взетата под аренда земя или съотв. да 

предприемат необходимото за поддържането на жизнеспособни стопанства 

разширяване на земеделските площи, тъй като на пазара почти не е останала земя; 

Л. като има предвид, че политиките и субсидиите на ЕС насърчават процесите на 

концентрация, тъй като обвързаните с количеството земя директни плащания 

текат едностранно към големи производители и използването на тези 

инструменти допринася за увеличаването на цените на земята, а това води до 

изключване на малки и средни предприятия от пазара на земя; 

M. като има предвид, че особено след финансовата и икономическа криза от 2007 г. 

инвестициите в земеделска земя се разглеждат като сигурно вложение и 
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земеделските земи се изкупуват от инвеститори извън сектора, както и това, че 

собствеността върху земята ще остане сигурна инвестиция и при една инфлация в 

бъдеще; 

1. призовава за създаването на централна обсерватория, на която да се възложи да 

наблюдава степента на концентрация на земеделските земи в ЕС, промените в 

земеползването, както и пазарното поведение на собствениците и арендаторите и 

да докладва редовно за тях; 

2. призовава Комисията да създаде правно основание за редовно събиране на данни 

със сравнимо качество относно размера на арендите и цените на земята при 

всички продажби на земеделски площи и дялове от страна на земеделските 

предприятия във всички държави членки; 

3. счита, че ще е полезно да се създаде единен инвентарен опис на земеделските 

земи за цяла Европа, в който да бъдат актуално и точно документирани всички 

права на собственост и отношения на земеползване в публично достъпна и 

представена по разбираем начин цифрова база данни; 

4. признава, че една нова устройствена уредба за земеделските земи с различни 

процедури в рамките на едно интегрирано управление на земята е незаменим 

инструмент за подобряване на земеделската структура и разрешаване на 

конфликти, свързани с земеползването; 

5. счита, че политиката в областта на земите трябва да допринася за това да се 

осигури едно обществено желано широко разпределение на собствеността върху 

земята, тъй като то има пряко въздействие върху условията на живот и труд и 

върху качеството на живот на всички хора, и припомня важната социална 

функция на собствеността върху земята, която се основава на това, че загубата на 

предприятия и работни места води до упадък на традиционното европейско 

селско стопанство, както и на селските райони, а оттам – и до нежелани 

структурни промени в обществото като цяло; 

6. приканва държавите членки да дават приоритет на земеделските стопани при 

придобиването на земеделска земя, особено във време на нарастващ интерес към 

придобиването на земеделски парцели от лица, които не са земеделски стопани; 

7. счита, че приносът на политиката в областта на пазара на земя за улесняването на 

младите хора при навлизането им в селското стопанство трябва да надхвърля 

залегналото в общата селскостопанска политика насърчаване на младите 

земеделски стопани; поради това призовава за един всеобхватен подход, който да 

допринася за придобиването или създаването на земеделски стопанства от 

квалифицирани млади земеделски стопани и предприемачи; 

8. призовава държавите членки да формират по такъв начин политиката в областта 

на пазара на земя, че нарастването на цените за продажба и аренда на земеделски 

земи да бъде намалено; освен това настоятелно призовава тези цени да бъдат 

предмет на процедура по одобрение, която да обхваща и сливанията, 

разделянията и учредяването на фондации; счита, че би било разумно да се 

въведат по-строг контрол върху договорите за аренда и задължение за 
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уведомление с възможности за санкции, тъй като арендата често е първата стъпка 

към покупка; 

9. призовава за прилагането от страна на ЕС на „Доброволните насоки относно 

отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите“ на 

Организацията на ООН за прехрана и земеделие, ратифицирани от всички 

държави членки, в интерес на развитието на един ясен образец за земеделската 

структура за ЕС; 

10. предлага да се въведе горна граница за частта от директните плащания над тавана 

от 150 000 EUR, както е предвидено в член 11 от Регламент № 1307/2013 относно 

директните плащания, която да е също така обвързваща, както и задължителното 

намаляване на частта от плащането, отпускано на земеделските стопани, която 

надхвърля 150 000 EUR, най-малко с 5 %; 

11. счита, че 30 % от директните плащания следва да бъдат определени за първите 

хектари на стопанство, ако в същото време са спазени законовите изисквания на 

член 41 и 42 от Регламента за директните плащания; 

12. препоръчва общоевропейско определение на понятието „активен земеделски 

производител“, което да е ясно свързано с понятието за работа в земеделското 

стопанство; 

13. призовава Комисията да извърши оценка на всички области на политиката по 

отношение на това дали насърчават концентрацията на земеделска земя в ЕС или 

й противодействат; 

14. потвърждава констатацията на Комисията, че почвата представлява ограничен 

ресурс, който вследствие на изменението на климата, ерозията на почвата и 

прекомерната експлоатация вече е подложен на силен натиск, и призовава на 

земеделската земя да се предостави специална защита с оглед на спазването на 

четирите основни свободи в ЕС, за да могат държавите членки да уредят 

продажбата и отдаването под аренда на земеделска земя, като се вземат предвид 

социални и екологични критерии; 

15. призовава Комисията да изготви и публикува набор от критерии, от които за 

държавите членки да става ясно кои мерки за регулиране на пазара на земя са 

разрешени в рамките на четирите свободи на Европейския съюз; 

16. призовава Комисията да насочи вниманието на държавите членки към борбата с 

корупцията във връзка с продажбите на земя и да им окаже подкрепа при тази 

борба; 

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Концентрацията на земята – европейска тема: 

 

Въпроси като заграбването на земеделски земи и концентрацията на земя дълго време 

бяха свързани държавите от Юга на планетата. При по-внимателно разглеждане обаче 

трябва да се направи заключение, че концентрацията на земеделски земи от години е и 

една европейска тема. 

 

За концентрация на земя говорим, когато търговията със земеделски земи се извършва с 

размер на придобиване на земи, необичаен за Европа. 

 

Данните от 2010 г. показват, че в ЕС-27 около 3 % от земеделските стопанства вече 

контролират 50 % от използваната земеделска площ, а от друга страна, през 

2012 г. 80 % от стопанствата са разполагали с едва 12 % от земеделската земя. 

 

Степента на концентрация на земеделска земя в Европа е подобна на неравното 

разпределение на земевладението в Бразилия, Колумбия и Филипините. 

 

Земеделската земя не е обикновена стока, тъй като земята не може да бъде умножена, а 

достъпът до нея е едно от правата на човека. Концентрацията на земеделска земя в 

ръцете на малко на брой оператори е свързано със значително социално, културно, 

икономическо и политическо въздействие върху държавите – членки на ЕС. 

 

Както и концентрацията на финансовите активи, една прекалено висока концентрация 

на земеделски земи разделя обществото дестабилизира селските райони, застрашава 

продоволствената сигурност, а с това и екологичните и социалните цели на Европа. 

 

Като цяло се наблюдава недостиг на всеобхватни, прозрачни, актуални, качествени и 

единни за цяла Европа данни относно движението на цените и количествата на пазара 

на земя в Европа. Това се отнася както за продажбата на земи и дялове, така и за цените 

на арендата. 

 

Въздействие върху селското стопанство в Европа 

 

Продажните цени и цените на арендата на земеделски земи в много региони на Европа 

междувременно са се повишили до равнище, което отнема възможността на много 

земеделски стопанства да се защитят от загубата на взетата под аренда земя или да 

предприемат нужното им разширение на земеделските земи чрез закупуване на земя, 

необходима за поддържането на жизнеспособни земеделски стопанства. Освен факта, 

че на пазара на земя почти не е останала земеделска земя, цените на арендата вече не са 

ориентирани към постижими приходи от селскостопанска продукция. Капиталовите 

изисквания за много тепърва навлизащи земеделски стопани са твърде високи и твърде 

рисковани. 

 

Въздействие върху обществото 

 

Концентрация засяга преди всичко земеделските стопани. Въздействието върху цялото 
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общество се вижда едва при по-внимателно вглеждане. 

Собствеността е най-добрата предпоставка за отговорно боравене с почвите и 

устойчиво управление на земята. Тя насърчава солидарността и така допринася за това 

хората да останат в селските райони. 

 

Широкото разпределение на собствеността е съществен основен принцип на 

социалната пазарна икономика и важна предпоставка за социално сближаване на една 

национална икономика. Използваните земеделски площи са не само незаменима основа 

за производството на висококачествени храни и фуражи, но са от особено значение и за 

водния баланс, за биологичното разнообразие и за плодородието на почвата, които вече 

изпитват негативното влияние на изменението на климата и ерозията на почвите. 

 

Причини за концентрацията на земеделски земи в ЕС и предизвикателства, 

породени от нея 

 

Макар нивото на цените на земеделските земи в държави — членки на ЕС, да е 

различно, концентрацията на земи бележи стабилен напредък в Европа, а оттам води до 

отрицателни последствия за земеделските стопани. 

 

Причините за концентрация на земя в ЕС са разнородни. Придобиването на земя 

поради нарастващото търсене на храни, фуражи, възобновяеми суровини за горива, 

химикали и текстил, както и на енергийни източници, различни от изкопаемите горива, 

понастоящем се счита за една от най-добрите и сигурни възможности за инвестиции и 

печалби в целия свят. 

 

Продължаващият период на ниски лихвени проценти, започнал с финансовата криза, е 

основание за „бягството в реалните стойности“ – накратко: в земя. Поради това от 

придобиването на земя са заинтересовани и инвеститори извън сектора. 

 

Освен от концентрацията земеделската земя е застрашена и от използването й за 

неселскостопански цели, под формата на запечатване, урбанизация, туризъм и 

инфраструктурни проекти. 

 

Освен това някои области на политиката на ЕС и неговите субсидии допринасят за 

стремежите към експанзия на земеделските стопанства или привличат инвеститори 

извън сектора. Така например, директните плащания на основата на площ водят до 

едностранно насърчаване на най-големите стопанства. 

 

По подобен начин действат и програмите за подпомагане на ЕС или на държавите 

членки, които насърчават неизкопаемите енергийни източници и по този начин 

засилват конкуренцията за земя между производството на храни, на фуражи и на 

горива. 

 

Обхватът и темпото на концентрация на земя са тревожни. Това важи особено за 

държави като Румъния, Унгария и България. Но дори и в Германия, Италия и Испания 

тези проблеми не са непознати. 

 

Много държави членки са разпознали проблема и се опитват да противодействат на 

тази тенденция чрез законодателство. Това често е в противоречие с една от четирите 
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основни свободи на ЕС: свободното движение на капитали. Тази основна свобода, 

която е валидна за целия ЕС и включва забрана за дискриминация на граждани на ЕС 

от различна държава членка, достига своите граници при продажбата на земеделска 

земя. 

 

Достъпът до земеделска земя е от съществено значение 

 

Концентрацията на земеделска земя в ЕС има многостранни последици за обществото и 

за действащите земеделски стопани. Устойчивият селскостопански сектор зависи в 

особена степен от достъпа до земеделска земя за младите хора. Готовността за 

иновации и инвестиции е от решаващо значение за бъдещето на селските райони. Само 

по този начин може да се спре застаряването на населението в селското стопанство и да 

се гарантира приемствеността и целта за многофункционално селско стопанство с 

управлявани от собственици семейни и кооперативни стопанства. 


