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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Януш ВОЙЧЕХОВСКИ 

Кандидат за член на Комисията, отговарящ за земеделието 

 

 

1. Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична 

независимост 

 

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 

изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия 

европейски интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? 

Каква е Вашата мотивация? С какво ще допринесете за осъществяването на 

стратегическата програма на Комисията? Как ще осъществявате 

интегрирането на принципа на равенство между половете и как ще 

интегрирате перспектива за равенство между половете във всички области на 

политиката от Вашия портфейл? Какви гаранции за Вашата независимост 

можете да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 

гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 

породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 

рамките на Комисията? 

 

Като човек, който от ранна възраст е свързан лично и професионално със селската 

действителност, аз се чувствам дълбоко ангажиран с осигуряването на безопасни и 

достъпни храни за нашите граждани и на приемлив жизнен стандарт за нашите 

земеделски стопани. Произхождам от селски район на Полша и съм твърдо убеден в 

необходимостта да подпомагаме нашите селски общности. 

 

Образованието ми е в областта на правото, политиката и публичния одит. В Полша 

работих като съдия на равнище район и воеводство, след което бях назначен в 

Апелативния съд и във Върховния съд. Бях избран за член на полския парламент, 

където заемах поста заместник-председател. В продължение на шест години бях 

председател на Сметната палата на Полша. През 2004 г. бях избран за член на 

Европейския парламент. По време на работата си там бях заместник-член на комисията 

по бюджетите, член на няколко делегации в съседни държави и член на комисията по 

бюджетен контрол. Бях заместник-председател на комисията по земеделие и развитие 

на селските райони от 2004 до 2016 г., както и председател на интергрупата на 

Европейския парламент за хуманно отношение и опазване на животните. През 2016 г. 

бях назначен в Европейската сметна палата в Люксембург.   

 

В качеството си на член на Европейския парламент се ангажирах сериозно с въпросите 

на хуманното отношение към животните, цените на хранителните продукти и 

етикетирането на биологичните храни. Имах възможност да се убедя лично, че 

въпросите, свързани със земеделието и развитието на селските райони, са 

изключително деликатни, тъй като засягат пряко нашите граждани. Научих колко 
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важно е човек да умее да изслушва различни мнения. Усетих и силната обща воля на 

членовете на Парламента да работят заедно за справянето с множеството 

предизвикателства пред сектора на земеделието и заедно да намират решения.  

 

В Европейската сметна палата продължих да работя по досиета от областта на 

земеделието. Като неин член отговарях за докладите относно мерките в подкрепа на 

младите земеделски стопани, хуманното отношение към животните, програмирането на 

развитието на селските райони и системата за защита на нашите граждани от 

химически опасности в храните. Отговарях и за изготвянето на важен доклад, в който 

се обръща внимание каква човешка и икономическа цена коства на обществото 

замърсеният въздух.  

 

Аз не съм страничен наблюдател на сектора на земеделието. Роден съм и съм израсъл в 

селски район с дълги земеделски традиции. От собствен опит знам какво означава да 

обработваш земята. Мисля, че човек трябва да го изпита лично, за да е в състояние да 

разбира грижите на земеделските стопани.   

 

За мен ще бъде чест и привилегия да подпомагам новоизбрания председател г-жа 

Урсула фон дер Лайен в нейния открит и приобщаващ начин на работа в дух на 

сътрудничество и да се трудя редом с нея и колегиума за осъществяване на 

приоритетите на Европейския съюз и преодоляване на предизвикателствата, които ни 

очакват. Ще се старая да работя за благоденствието на нашите земеделски стопани и на 

хората, които живеят в селските райони. 

 

Новоизбраният председател г-жа Фон дер Лайен постави равенството между половете 

на челно място в своята програма и се ангажира да даде личен пример, като състави 

колегиум с балансирано представяне на половете. Възнамерявам да прилагам същия 

принцип и в моя екип. Също така вярвам, че когато принципът на равенство между 

половете се интегрира в разработването на политиката, това води до по-добро 

използване на ресурсите и по-ефикасна политика, допринася за устойчивото развитие и 

създава по-справедливи общества. Това важи с особена сила за моя ресор, тъй като в 

ЕС жени управляват по-малко от една трета от стопанствата и аз ще се стремя да 

подобря това положение.  

 

През цялото време, когато съм работил като служител на публичната администрация, 

съм си давал ясна сметка колко е важно да се избягва каквато и да било позиция или 

ситуация, която би поставила под съмнение моята независимост, безпристрастност или 

достъпност.  Като член на Европейската сметна палата изпълнявах добросъвестно 

ангажиментите си към тази институция както по отношение на своите декларации за 

финансови интереси, така и по отношение на задължението да действам в европейски 

интерес и без да приемам инструкции.  Ще продължа да проявявам необходимата 

бдителност за предотвратяването или намирането на изход от всяка ситуация, която би 

могла да възпрепятства изпълнението на задълженията ми. 

 

2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент 

 

Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на членовете на 

Комисията? В какво отношение считате, че сте отговорен пред Парламента и 

че следва да се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на 

поверените Ви служби? Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с 
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оглед постигането на по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и 

предприемане на ефективни действия във връзка с позиции и искания на 

Парламента по законодателни инициативи? Готов ли сте да предоставяте на 

Парламента  информация и документи във връзка с предвидени инициативи 

или текущи процедури на равнопоставени начала със Съвета? 

 

За мен е чест, че ми е предложена възможността да поема тази роля в решаващ момент 

за ЕС и за бъдещето на европейското земеделие. Реформата на общата селскостопанска 

политика ще бъде от ключово значение за бъдещето на нашите земеделски стопани и 

нашите граждани. Трябва да отговорим на техните искания. Трябва да осигурим 

модерна, ефективна и опростена политика; трябва да се превърнем в континент, който е 

неутрален по отношение на въглеродните емисии, и да се борим с изменението на 

климата; нужна ни е дългосрочна визия за нашите селски райони. Постигането на 

подходящ баланс между тези цели ще бъде моя основна задача. Това не може да се 

осъществи в изолация. Виждам своя ресор като пресечна точка на много политики и 

възнамерявам да работя с останалите членове на колегиума в духа на сътрудничество, 

който е в сърцевината на визията на новоизбрания председател. Също така ще имам 

готовност да допринасям, според необходимото, за работата им по многогодишната 

финансова рамка за периода след 2020 г., както и на международната арена.  

 

Благодарение на предходния си опит като член на Европейския парламент и член на 

Европейската сметна палата съм придобил комплексна непосредствена представа за 

значението на отговорността и отчетността както в рамките на институциите на ЕС, 

така и в отношенията помежду им. Като член, отговарящ за даден одитен доклад, в 

крайна сметка отговорността носех аз, въпреки че докладът биваше одобрен от всички 

членове на Сметната палата. Разработването на политиката на ЕС е комплексен процес 

— в него Комисията си сътрудничи с двамата съзаконодатели, които действат на равни 

начала. Аз съм изцяло подготвен да поема политическа отговорност за действията в 

областта на земеделието и развитието на селските райони, същевременно работейки с 

останалите членове на колегиума и съблюдавайки принципа на колегиалност. Напълно 

осъзнавам какво ще очаква от мен основателно Парламентът, що се отнася до 

откритото, редовно и прямо отчитане. Новоизбраният председател на Комисията заяви 

пределно ясно как желае да си сътрудничат отделните комисари, чиито области на 

политика попадат в обхвата на Европейския зелен курс. Готов съм да изпълня своята 

част от тази задача в максимална степен.    

 

Твърдо вярвам, че прозрачността е от особена важност за укрепването на 

демократичната легитимност и устойчивостта на ЕС и за спечелването на доверието на 

неговите граждани. В личен план, в съответствие с приложимите правила на Комисията 

ще правя публично достояние всичките си контакти и срещи с професионални 

организации или с индивиди по всякакви въпроси, които имат отношение към 

политиката на ЕС. В институционален план, ще работя с Парламента в дух на 

откритост и сътрудничество, усилвайки партньорството помежду ни.  

 

Дванадесетте години, през които работих като член на Европейския парламент, 

възпитаха у мен непоколебима убеденост в значението на равното третиране на 

Парламента и Съвета, както и на силните връзки между Парламента и Комисията. Ще 

посветя специално внимание на Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество и напълно поддържам ангажимента на новоизбрания председател в 

подкрепа на правото на инициатива на Европейския парламент. 
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Въпроси от комисията по земеделие и развитие на селските райони 

1. През юни 2018 г. Европейската комисия представи предложения за нова ОСП. 

Това е важна реформа, в която имаме възможност да повишим 

конкурентоспособността на сектора и също така да постигнем повече 

резултати в областта на околната среда. Каква е позицията на кандидата за 

член на Комисията по предложените досиета, и по-специално по новия модел 

на прилагане и неговите стратегически планове? Възнамерява ли кандидатът 

за член на Комисията да промени елементите на предложенията и ако да – 

как? Възнамерява ли кандидатът за член на Комисията да затегне и да засили 

проверките, за да гарантира, че държавите членки постигат общи европейски 

цели, обосновават публичните разходи и осигуряват равни условия на 

европейско равнище? Как бъдещата ОСП може да запази броя на земеделските 

стопани и да гарантира приемствеността между поколенията? Каква е Вашата 

дългосрочна визия за земеделието и селските райони?  

________________________________________ 

Новоизбраният председател оповести Европейски зелен курс. Този курс задава ясно 

амбициозните цели на ЕС: да се превърне в първия неутрален по отношение на климата 

континент, да съхрани европейската природна среда и да премине към нулево 

замърсяване. Европейското земеделие и общата селскостопанска политика (ОСП) 

трябва да играят ключова роля в този процес. Европейският зелен курс ще определи 

визията и стратегията за селското ни стопанство за идните десетилетия. Ще се стремя 

приносът на европейското земеделие да е амбициозен, справедлив и основан на 

доказателства.  

Приносът на европейските земеделски стопани за нашето общество е безспорен — те 

произвеждат храни и предоставят услуги, свързани с климата и околната среда, а 

селските общности, към които принадлежат, са неразривна част от социално-

икономическата структура и културното многообразие на Европа. Осигуряването на 

достъпни храни за нашите граждани и на приемлив жизнен стандарт за нашите 

земеделски стопани е една от основополагащите задачи на Европа. Назрял е моментът 

да обсъдим с нашите земеделски стопани какво земеделие ще наследят техните деца, 

как би трябвало да изглежда земеделието към средата на този век и как заедно да 

осъществим това.  

Секторът на земеделието преминава през дълбока трансформация и е изправен пред 

важни предизвикателства: протичащия процес на глобализация, изменението на 

климата, промените в моделите на потребление, необходимостта да се намаляват 

емисиите на парникови газове, да се опазват по-добре нашите природни ресурси и да се 

посвещава все по-голямо внимание на защитата на здравето на човека и животните.  

Всички тези елементи изискват енергични действия на европейско равнище в 

дългосрочна перспектива, за да помогнем на нашата земеделска общност да се 

приспособи към променящия се свят. Заедно с това трябва да съсредоточим усилията си 

върху това нашето земеделие да стане по-устойчиво и да се ограничи отрицателното 

въздействие върху климата и околната среда.  

Дълбоко съм убеден, че ОСП винаги е играла ключова роля за съхраняването на 

европейския модел на семейно земеделие и ще продължи и занапред да бъде решаващ 



   

5 
 

елемент, който ще позволи на нашите земеделски стопани да се адаптират успешно към 

новите предизвикателства. Земеделието в ЕС все по-често се оказва изложено на 

последиците от изменението на климата и е уязвимо спрямо промените на световните 

пазари. Това налага да насочим усилията си към обезпечаването на сигурност и 

стабилност за нашите земеделски стопани, защото в Европа ще се произвеждат храни 

само ако има достойни условия на живот за тях и техните семейства. Необходима ни е 

политика, която подпомага достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в 

целия Съюз, повишава нашата конкурентоспособност и превръща земеделието в 

привлекателен отрасъл за младите хора.  

Ние обаче можем да постигнем това само ако политиката ни стане по-ефективна и 

въведем по-справедлива система за подпомагане, която да гарантира, че публичните 

ресурси отиват там, където има най-голяма нужда от тях. Подкрепям задължителните 

правила на равнище ЕС за преразпределяне на директното подпомагане и 

прогресивното му намаляване в полза на по-малките семейни стопанства. От по-

целенасочена подкрепа се нуждаят и младите ни земеделски стопани, за да могат да 

преодолеят бариерите за навлизане в сектора (свързани например с достъпа до земя, 

кредит и знания). За да се постигне тази цел, два процента от финансирането по първия 

стълб са предназначени за безвъзмездни средства за установяване и плащания за млади 

земеделски стопани. 

Съвременните предизвикателства в областта на климата и околната среда налагат 

системата на нашето земеделие да се трансформира. Горд съм, че ще участвам в 

групата на комисарите по Европейския зелен курс и ще мога да помогна на 

земеделските стопани да изпълнят своята роля в прехода към неутрално по отношение 

на климата общество до 2050 г., както и да се разработи визия за изпълнението на тази 

цел. Съчетаването на задължителни условия за всички земеделски стопани в Съюза със 

засилен акцент върху доброволните екологични схеми (като мерките за агроекология и 

климат или бъдещите екосхеми) ще спомогне за запазването на общ пазар и ще създаде 

стимули за осъществяване на промяна в тази сфера.  

Налице е и ясна необходимост да се опрости политиката и да се разшири използването 

на нови технологии и практики в цялата земеделска общност. Ние ще бъдем ефективни 

в съвременния свят само ако действаме по цялата верига на стойността в рамките на 

една нова стратегия „От фермата до трапезата“. Тази стратегия трябва да подготви 

цялата продоволствена система за посрещането на предизвикателствата, свързани с 

устойчивостта.  

Смятам, че предложенията, представени от Комисията през 2018 г., осигуряват здрава 

основа за модернизирането и опростяването на ОСП и засилват нейните амбиции по 

отношение на околната среда и климата. Мой основен приоритет ще бъде да си 

сътруднича и да преговарям с Европейския парламент и със Съвета за постигането на 

политическо споразумение. Готов съм да се ангажирам в такива преговори, за да 

постигнем амбициозен резултат по отношение на продоволствената сигурност и целите 

в областта на околната среда и климата, и да допринеса за осъществяването на общите 

цели на Европейския зелен курс, включително тези, които произтичат от стратегията на 

Комисията „От фермата до трапезата“ и преминаването към нулево замърсяване. Искам 

да насърча навлизането на цифровите технологии и да направя необходимото, така че 

секторът да продължи да бъде конкурентоспособен и да предлага добри доходи за 

всички земеделски стопани и повишена подкрепа за младите земеделци. За тази цел 
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трябва да преодолеем цифровото разделение между селските и градските райони и аз 

възнамерявам да засиля работата в тази посока.  

 

Стратегическите планове 

Вярвам, че като европейци ние споделяме убеждението, че ни е необходима силна обща 

селскостопанска политика, която да служи на общите европейски цели съгласно ясни 

общи правила на ЕС. Считам, че предложените регламенти очертават тази обща рамка 

и съм готов да си сътруднича с Европейския парламент, за да осигурим достатъчни 

гаранции за запазването на равни условия. В тази обща рамка бъдещите стратегически 

планове по ОСП ще бъдат подходящо средство, чрез което да се гарантира, че мерките 

и финансирането са целенасочени и ефективни. Същевременно трябва да признаем, че 

в Съюз от 27 държави членки не е уместно да се прилага универсален подход и че 

трябва да предоставим достатъчно гъвкавост на всяка от тях да разработва свои 

интервенции според собствените си нужди и особености.  

 

Като опитен одитор вярвам в промяната към политика, основаваща се по-скоро на 

ефективността, отколкото на спазването на изисквания, и мисля, че публичните разходи 

трябва да са насочени към постигането на измерими резултати. Готов съм да си 

сътруднича с Европейския парламент и с държавите членки, за да може тази промяна в 

управлението на ОСП да е от полза както за земеделските стопани, така и за 

администрациите.  

 

Новият модел на прилагане 

Аз вярвам в способността на Европейската комисия и държавите членки да въведат 

надеждна система за управление и контрол на бъдещата ОСП. Понастоящем ОСП има 

стабилна структура от органи за управление и системи за контрол, като акредитираните 

разплащателни агенции, сертифициращите органи, интегрираната система за 

администриране и контрол и системата за идентификация на земеделските парцели. 

Всички ние положихме значителни усилия, благодарение на които сега тези органи 

работят добре и осигуряват високо ниво на увереност — доказателство за това са 

ниските проценти на грешка през последните години. 

 

В предложението бяха въведени гаранции, за да се осигурят равни условия при 

изпълнението на политиката, чиято добавена стойност произтича от общия набор от 

специфични цели. 

 

Имам готовност да инструктирам своите служби да работят интензивно с държавите 

членки, за да подготвят изпълнението на реформираната ОСП, и обещавам да 

гарантирам, че процесът по одобряването на бъдещите стратегически планове по ОСП 

ще протича прозрачно. Ще спазвам поетия от новоизбрания председател г-жа Фон дер 

Лайен ангажимент за развиването на засилено партньорство с Европейския парламент и 

ще Ви информирам редовно за напредъка в изпълнението на новата политика. 

 

Бързото постигане на амбициозен резултат от реформата на ОСП ще бъде важна крачка 

към разработването и прилагането на стратегията „От фермата до трапезата“. Ще 

работя с изпълнителния заместник-председател и с групата на комисарите по 

Европейския зелен курс, за да потърсим заедно възможности за повишаване на 

устойчивостта на процеса на производство на храни и така да осигурим дългосрочно 

бъдеще за европейските земеделски стопани. 
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Дългосрочната визия за селските райони 

Попитахте ме и за дългосрочната ми визия за селските райони. Дълбоко съм убеден, че 

една дългосрочна стратегия за земеделието трябва да върви ръка за ръка с 

жизнеспособността и динамичността на селските райони. В това отношение ще 

продължа да отстоявам ключовата роля, която има ОСП за развитието на селските 

райони. 

По молба на новоизбрания председател г-жа Фон дер Лайен ще разработя нова 

дългосрочна визия за селските райони в тясно сътрудничество с кандидата за 

заместник-председател на Комисията, отговарящ за ресор „Демокрация и демография“, 

и с кандидата за член на Комисията, отговарящ за ресор „Сближаване и реформи“, за да 

може нуждите на селските райони да получат подобаващо място в националните 

стратегически планове по новата ОСП. 

 

Искам категорично да уверя жителите на селските райони, че те не са пренебрегнати, и 

да върна специфичните потребности на тези райони в центъра на вниманието на хората, 

които изготвят политиките. Целта е гражданите, заинтересованите лица и отговарящите 

за политиките в отделните сектори и управленски нива да се обединят около една обща 

визия за селските райони. Това следва да се извърши в тясна консултация с жителите на 

селските райони, както и с местните и регионалните органи. 

 

2. Първичните производители на някои селскостопански продукти са загрижени, 

че търговската програма, следвана от настоящата Европейска комисия, е 

довела до отстъпки за достъп до пазара на ЕС на продукти, които се 

произвеждат по стандарти, различни от тези в ЕС. Въпреки уверенията 

земеделските стопани продължават да са загрижени, че селското стопанство на 

ЕС бива жертвано, за да бъдат получени търговски отстъпки за други сектори, 

различни от земеделския/хранителния. Как можете да гарантирате, че при 

търговските преговори опасенията на селскостопанската общност ще бъдат 

взети под внимание, а високите стандарти на ЕС по отношение на околната 

среда, социалната закрила, безопасността на храните и хуманното отношение 

към животните ще бъдат спазени при внос от трети държави? Каква е Вашата 

позиция относно възможността за изключване при бъдещите търговски 

споразумения на селскостопански продукти от чувствителни сектори? Като 

нов член на Комисията, отговарящ за селското стопанство, ще настоявате ли 

за строги задължителни условия в областта на околната среда във всяко ново 

търговско споразумение? Как възнамерявате да работите с новия член на 

Комисията, отговарящ за търговията, и какъв е Вашият ангажимент за 

подходящо и навременно информиране на комисията AGRI по въпроси, 

свързани с международната търговия? 

 

Ползите от търговската политика на ЕС за селскостопанския сектор на ЕС 

 

ЕС е отдавнашен застъпник на основаната на правила световна търговска система и 

поддръжник на устойчивите търговски политики — нещо, което смятам за особено 

важно. Европа е висококонкурентен износител на селскостопански хранителни 

продукти, чийто износ възлиза на около 140 милиарда евро годишно. Тези продукти са 

известни с това, че са безопасни, произведени по устойчив начин, питателни и 

висококачествени. Ще положа всички усилия да запазим и в бъдеще това уникално 
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продуктово предлагане. Тъй като натискът, произтичащ от изменението на климата, 

непрекъснато се засилва, не можем да разчитаме, че през идните десетилетия ще имаме 

пълна продоволствена сигурност. Имайки предвид всичко това, Европейската комисия 

ще продължи да следва своята програма в областта на търговията с цел да прокарва и 

защитава интересите на всички граждани на ЕС, в това число земеделските стопани и 

потребителите, и да включва в търговската си политика съображения, свързани с 

климата и устойчивостта. Изключително важно обаче е при извличането на ползи от 

търговията да не се пренебрегват нашите граждани. 

 

От възможностите, които дава международната търговия, се ползва целият сектор на 

земеделието и хранително-вкусовата промишленост в ЕС — това се осъществява чрез 

допълнителен достъп до пазарите на трети държави и чрез други спомагателни 

инструменти, като например защитата на европейските географски означения. В 

резултат на това преди девет години ЕС се превърна в нетен износител на продукти на 

този сектор. Благодарение на това бяха създадени работни места и възможности в 

селските общности в целия ЕС. Ние отворихме нашите пазари, като същевременно 

запазихме строгите си санитарни и фитосанитарни стандарти, които са признати за 

световен еталон.  

  

Общите перспективи пред търговията с продукти на земеделието и хранително-

вкусовата промишленост са положителни: очаква се, че поради увеличаването на 

населението и на доходите, което се съпровожда и от промени в предпочитанията на 

потребителите, световното търсене на храни ще нараства. Земеделските стопани и 

секторът на земеделието и хранително-вкусовата промишленост в Европа ще спечелят 

от тези възможности — не на последно място — поради отличната репутация по 

отношение на безопасността и качеството на храните.  

 

Осигуряването на балансирани търговски споразумения, защитата на 

чувствителните сектори на ЕС  

 

Сключените от ЕС търговски споразумения са калибрирани внимателно, така че всяко 

от тях да е съобразено със специфичната ситуация в чувствителните сектори. От друга 

страна, разширяването на достъпа до пазара на ЕС в някои от тези сектори беше 

ключово искане на търговските партньори при преговорите.  

 

Извършената от Комисията оценка на пазарната ситуация и перспектива, проучванията 

на въздействието, включително проучването на кумулативното въздействие на 

търговските споразумения, и широките консултации с държавите членки и 

заинтересованите страни ни помогнаха да преценим внимателно предизвикателствата 

пред секторите на отделните селскостопански продукти. Процесите на консултация и 

оценка доказаха своята ефикасност и ще продължат да се използват и доразвиват и в 

бъдеще. Ще анализирам всички налични материали и при необходимост ще ги допълня 

с актуализация на проучването на кумулативното въздействие, вземайки предвид 

резултатите от най-новите преговори.  

 

В случаите на търговски споразумения с партньори, които са крупни фактори в 

областта на земеделието, Комисията прие редица мерки, които предлагат ценен в 

търговско отношение достъп до нашия пазар, като същевременно ограничават 

възможните отрицателни последици за чувствителните продукти на ЕС. Тези мерки 

включват внимателно калибрирани тарифни квоти, мита в рамките на квотите и 
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подразделяне на продуктите, дълги преходни периоди и защитни инструменти — 

всичко това с цел да се осигури справедлива и балансирана договореност с 

възможности и ползи за двете страни. 

 

Заедно с члена на Комисията, отговарящ за търговията, възнамерявам да продължа да 

правя всичко необходимо, за да може международната търговия да бъде един от 

основните двигатели за развитието на сектора на земеделието в ЕС, като се създават 

работни места и възможности за нашите селски общности, без да се пренебрегва 

деликатният характер на някои подразделения на този сектор. Твърдо съм решен да 

работя и за укрепването на системата от географски означения на ЕС, за да може този 

инструмент на политиката да принася още по-голяма полза за земеделските стопани и 

селските райони.   

 

В случаите, когато това е целесъобразно, чувствителните селскостопански продукти 

следва да продължат да получават специфично третиране при международните 

преговори, за да може споразуменията в окончателния си вид да отразяват в пълна 

степен чувствителния характер на дадения сектор. 

 

Защитата на високите стандарти на ЕС 

 

В качеството си на втория по големина вносител на храни в света и на най-големия 

износител ЕС може да насърчава стандарти за високо качество на храните в световен 

мащаб. ЕС участва активно в съответните международни форуми за повишаване на 

равнището на стандартите по отношение на опазването на околната среда, социалната 

закрила, безопасността на храните и хуманното отношение към животните, които се 

прилагат към всички производители по света.  

 

Нашите правила и стандарти не подлежат на договаряне. Целият внос в ЕС трябва да е 

съобразен с правилата на ЕС относно здравеопазването на хората, безопасността на 

храните и здравето на животните и растенията. Санитарните и фитосанитарните 

стандарти на ЕС се прилагат по еднакъв начин към всички продукти на вътрешния 

пазар на ЕС — независимо дали са вносни, или са местно производство. Ние следва да 

си даваме сметка и за необходимостта да се осигури спазването и на нашите социални и 

екологични стандарти, които в много случаи са по-високи, отколкото в останалия свят.  

 

Законодателните разпоредби на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, 

отнасящи се до правилата за клане, важат и за вноса. Спазването на тези разпоредби 

или наличието на еквивалентни разпоредби се определя след проверки на място, които 

извършва Комисията. 

 

В двустранните си търговски споразумения ЕС се ангажира категорично да включва 

разпоредби относно стандартите и тяхното съблюдаване, по-специално чрез главите, 

посветени на търговията и устойчивото развитие. В нашите оценки на въздействието 

върху устойчивото развитие проучваме внимателно социалните, екологичните и 

икономическите последици от търговските споразумения. Новоизбраният председател 

г-жа Фон дер Лайен заяви ясно, че „всяко сключено ново търговско споразумение ще 

съдържа специална глава за устойчивото развитие“. 

 

Търговските споразумения — както в частта за търговията, така и в частта за 

сътрудничеството — ще предоставят нови платформи за диалог с трети държави 
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относно засилването на опазването на околната среда и борбата с изменението на 

климата. 

 

Сътрудничеството с кандидата за член на Комисията, отговарящ за търговията 

 

Аз съм твърдо решен да полагам всички необходими усилия, така че всички продукти, 

които се търгуват в ЕС, да отговарят на нашите високи стандарти и търговските ни 

партньори да съобразяват своите стандарти с нашите. Ще работя в тясно 

сътрудничество с кандидата за член на Комисията, отговарящ за търговията, за да се 

гарантира, че откритата и справедлива търговия се основава на световни правила, които 

са ефективни, подлежат на прилагане и създават равни условия за всички.  

 

Една новост е назначаването от колегиума на високопоставен служител по 

правоприлагането в областта на търговията. Той/тя ще работи под прякото ръководство 

на кандидата за член на Комисията, отговарящ за търговията, за да наблюдава и 

подобрява спазването на нашите търговски споразумения, включително на специалната 

глава за устойчивото развитие. По този начин ще следим отблизо изпълнението на 

заложените в търговските ни споразумения разпоредби във връзка с климата, 

опазването на околната среда и закрилата на труда, като ще прилагаме подход на 

нулева толерантност към детския труд. Освен това този служител ще докладва редовно 

относно актуалното състояние и ще информира Европейския парламент и Съвета за 

всички промени. 

 

Отношенията с Европейския парламент 

 

В съответствие с междуинституционалните правила ще информирам активно 

Европейския парламент и съответните му комисии по всички въпроси, свързани с 

търговията със селскостопански продукти. На Европейския парламент ще бъде 

предоставяна редовна информация на всички етапи на всички международни 

преговори.  Тъй като земеделието и хранително-вкусовата промишленост са важен 

сектор в търговските отношения и преговори, аз се ангажирам да внасям своя принос в 

тази информация и в обсъжданията на международни въпроси с Вас. 

 

 

3. Една от основните цели на бъдещата обща селскостопанска политика е да се 

засили допълнително приносът на европейското селско стопанство по 

отношение на опазването на околната среда, биологичното разнообразие, 

ландшафта и въздействието на изменението на климата. Какъв е според Вас 

възможният обхват на промените в реформата на ОСП в тези области? Как 

предвиждате да се намери правилният баланс между опасенията, свързани с 

околната среда, и необходимостта от производство на храни на справедливи 

цени? Как виждате развитието на селскостопанската политика като цяло, на 

първо място по отношение на стратегията на новоизбрания председател за 

устойчиво производство на храни „От фермата до трапезата“, как може тя да 

бъде превърната в ежедневни дейности за земеделските стопани в областта на 

климата и как селското и горското стопанство могат да предложат решения за 

поглъщане на въглерод, като се вземат предвид ЗПЗГС и т.н.? Каква е Вашата 

амбиция за намаляване на употребата на пестициди и спиране на загубата на 

биологично разнообразие и как ще постигнете това? До каква степен 

делегирането на държавите членки на пълната отговорност за определяне на 
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амбициозна стратегия за борба с тази критична ситуация може да бъде най-

доброто решение, което ЕС може да приложи? Как можете да гарантирате като 

член на Комисията, че държавите членки ще изпълнят това? 

Когато става дума за околната среда, моят опит сочи, че добрите земеделски стопани 

нямат нужда да им се казва как да се грижат за земята или за животните си. Те правят 

това всеки ден. Напълно си давам сметка за сериозните предизвикателства, пред които 

е изправен ЕС във връзка с изменението на климата (както смекчаването на 

изменението, така и приспособяването към него), биологичното разнообразие и 

природните ни ресурси от почви, вода и въздух. Справянето с тях ще донесе много 

напрежение на социално и икономическо равнище, но ние трябва да превърнем тези 

предизвикателства във възможности за развитие. Нашият земеделски сектор и селските 

ни райони трябва да изиграят своята роля в този труден процес. По-специално, ОСП 

следва да помогне на земеделските стопани в Европа да подобрят устойчивостта на 

производството на храни и на другите природни ресурси. ОСП и земеделските стопани 

следва да допринесат значително за Европейския зелен курс, който оповести 

новоизбраният председател г-жа Фон дер Лайен. Ние сме готови да им помогнем да 

продължат да подобряват нивото на полаганите от тях грижи. 

Околната среда и климатът в предложението за реформа на ОСП 

Предложенията за реформа на ОСП са важна стъпка за усъвършенстване на 

инструментите, които ще подпомогнат земеделските стопани при прехода към по-

устойчиви системи за производство. Обещавам пълната си подкрепа за Европейския 

парламент и Съвета при преговорите по тази реформа и желая да работя за това 

крайният резултат да отразява обявената от новоизбрания председател амбициозна цел 

в областта на околната среда и климата. 

Поради това всецяло поддържам въведената с реформата промяна в цялостния подход 

ОСП да бъде съобразена в по-голяма степен с нуждата от опазване на околната среда, 

като същевременно се отчитат съображенията от социално и икономическо естество. 

Вместо да определя правила относно селскостопанските практики на равнище ЕС, 

бъдещата ОСП следва да се съсредоточи повече върху рентабилността. Така ще се 

постигне баланс между общите елементи в законодателството на ЕС и гъвкавостта на 

държавите да използват ОСП по начини, които дават практически резултати в техните 

конкретни условия, независимо дали става дума за север, или юг, за говеждо или 

портокали. Тази гъвкавост е изключително важна: така например нуждите на дадени 

екстензивно обработвани площи в една държава може да се различават коренно от 

нуждите на интензивно обработвани площи в друга държава. Предложените общи цели 

и правила, и по-специално общата система за измерване на резултатите, ще дадат 

възможност да се проследява и да се гарантира, че всички държави членки участват в 

изпълнението на нашите ангажименти за устойчиво развитие. 

Друг важен елемент от предложението се отнася до връзките на ОСП със 

законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата. Вярвам, че ОСП 

трябва да помогне на земеделските стопани в изпълнението на цели в областта на 

околната среда, които често са трудни. Всяка държава членка ще бъде насърчавана да 

посочва в стратегическия план по ОСП как възнамерява да използва инструментите на 

селскостопанската политика, за да спомогне за постигането на амбициозните 

европейски цели, произтичащи от законодателството на ЕС в областта на климата, 

енергетиката, водите, качеството на въздуха, биологичното разнообразие и 
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пестицидите. Така например съгласно Регламента за разпределяне на усилията, който 

обхваща част от емисиите от селското стопанство, всички държави членки трябва да 

намалят своите емисии на парникови газове. Всяка държава членка ще трябва да опише 

в плана си по ОСП какъв ще бъде приносът на ОСП за осъществяването на тази цел. 

Предложението за реформа на ОСП освен това съдържа елементи относно основните 

стандарти, които трябва да бъдат изпълнени от земеделските стопани — най-вече в 

рамките на системата на засилени „предварителни условия“. Няколко нови и 

усъвършенствани стандарти са насочени към околната среда и климата. Един от тях е 

свързан със защитата на влажните зони и торфищата, които са важни за съхранението 

на въглерод. Друг се отнася до използването на инструмента за устойчивост на 

земеделските стопанства за хранителните вещества. Освен това някои задължения от 

Директивата относно устойчивата употреба на пестициди ще станат част от системата 

на предварителни условия. Това е един от начините, по които ОСП ще допринесе за 

това секторът на земеделието да подобри своите резултати по отношение на 

използването на пестициди. Важни помощници на земеделските стопани в този преход 

ще бъдат иновациите, научните изследвания и предаването на знания. Посветената на 

почвите нова мисия по програма „Хоризонт 2020“ представлява новаторски подход за 

осигуряване на връзката между иновациите и нуждите на земеделските стопани. 

В рамките на бъдещата ОСП не по-малко важни са и предложените инструменти за 

финансиране. От голямо значение е земеделските стопани да бъдат стимулирани да 

възприемат устойчиви практики и предложеният нов инструмент — екосхемите — ще 

послужи именно за това. Той ще осигури възможност съществен дял от финансирането 

от първия стълб на ОСП да се насочи към грижи за околната среда и климата, като по 

този начин ще допълни съществуващото подпомагане за развитие на селските райони. 

Винаги съм бил убеден поддръжник на политиката за развитие на селските райони и ще 

правя необходимото, за да се запазят познатите и ценни плащания за агроекология и 

климат, както и подпомагането за благоприятни за околната среда инвестиции 

(включително залесяване). Ще поощрявам също така обучението, иновациите и 

сътрудничеството — те са ключ към разпространението на новаторски практики, които 

могат да обединят нуждите от храни на справедливи цени със съображенията относно 

околната среда и климата.  

Подчертавам, че като цяло всяка държава членка ще трябва да демонстрира чрез 

използването на ОСП по-големи амбиции по отношение на околната среда и климата, 

отколкото през текущия период, и разчитам на подкрепата на Европейския парламент, 

че това ще бъде възможно съгласно договорените законодателни разпоредби. 

Желая да постигна политическо споразумение по реформата на ОСП, която предлага 

възможности за подпомагане на целенасочени практически действия за справяне с 

изменението на климата и с други екологични предизвикателства в земеделието. Нека 

да дам конкретни примери. Искам да направя всичко необходимо, така че земеделските 

стопани да могат да получават подпомагане, за да прилагат по-добър сеитбооборот и 

подходящо управление на обработката на земята, да улавят повече въглерод в почвата, 

като по този начин увеличават способността на обработваемата земя за съхранение на 

въглерод. Те може да се включат в екосхема по стълб I на ОСП и да освободят част от 

земята си от производство, така че тя да послужи за развитие на биологичното 

разнообразие. Освен това земеделските стопани може да получат компенсация по 

стълб II на ОСП за намаляване на употребата на пестициди. Земеделието е 
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единственият сектор с увеличаващи се емисии от замърсители на въздуха и 

единственият източник на замърсяване на въздуха, който понастоящем не е пряко 

регулиран. Ние следва да подпомогнем земеделските стопани да намалят тези емисии. 

Те може да използват подпомагане за инвестиции, чрез които да повишат ефикасността 

на своите складови или напоителни системи или да преминат към прецизно или пък 

към биологично земеделие. Бих искал да дам своя принос, за да може амбициозните 

цели на Европейския зелен курс да се претворят в съответната подкрепа за 

европейските стопанства и така да се помогне на занимаващите със земеделие 

семейства да се подготвят за устойчиво бъдеще. 

Предложенията на Комисията за реформа на ОСП делегират на държавите членки 

отговорността за определянето на стратегия за справяне с изменението на климата или 

с всяко друго предизвикателство, като по този начин им дават възможност да 

приспособят начина на използване на ОСП към специфичните си условия. Те обаче ще 

се ръководят от общи цели, общи основни стандарти, общи видове финансирани 

действия и общи показатели. Освен това, когато оценява отделните стратегически 

планове по ОСП, Комисията ще ги одобрява само ако те са пригодни за постигане на 

целите и за справяне с предизвикателствата. Текущото наблюдение и оценяване на 

стратегическите планове по ОСП ще спомогне също така и за откриването на 

евентуални проблеми през периода на изпълнение. 

По-широкият контекст: стратегията „От фермата до трапезата“ 

Вярвам, че трябва да съхраним жизненоважната работа, която вършат нашите 

селскостопански производители, за да осигурят на европейците висококачествени, 

питателни, достъпни и безопасни храни. Вярвам също така, че обезпечаването на 

продоволствената сигурност трябва да се извършва при пълно отчитане на 

ограничените ресурси, с които разполагаме, и нуждата да се запази и подобри 

състоянието им. Почвите с добро качество, биологичното разнообразие в добро 

екологично състояние, опрашителите и подходящият климат са ключови елементи при 

производството и земеделските стопани добре знаят това. Необходимо е да се вземат 

предвид в пълна степен и очакванията на обществото — както по отношение на 

необходимостта от питателни храни, така и по отношение на тяхната безопасност и 

ценова достъпност. Напълно разбирам, че за да осъществим новата стратегия „От 

фермата до трапезата“ за по-устойчива продоволствена система, ние се нуждаем от 

подкрепата на всички земеделски стопани, потребители и заинтересовани страни. 

В допълнение към анализите на действащата понастоящем правна система относно 

разрешаването, пускането на пазара и употребата на пестициди, които попадат в 

обхвата на отговорност на моя колега, чийто ресор е здравеопазването, реформираната 

ОСП ще играе важна роля за поставянето на по-високи цели и за мобилизирането на 

земеделските стопани и заинтересованите страни да използват пестициди по най-

устойчив начин. Възможно е земеделските стопани да трябва да продължат да 

използват пестициди, но ние трябва да ги насочим към по-малка зависимост и към 

реалистични алтернативи, за да може защитата на културите да е едновременно по-

добра и по-устойчива (например като се дава предимство на резистентни сортове, 

нискорискови пестициди или механични средства и алтернативни практики). ОСП 

може да бъде действителен мотор на тази промяна като част от стратегията „От 

фермата до трапезата“, която е градивен елемент на амбициозната цел, заложена в 

Европейския зелен курс. 
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За да бъдат „устойчиви“ продоволствените системи, те трябва да функционират в 

съответствие със и в подкрепа на нашата решимост да се борим с изменението на 

климата и да опазваме природните ресурси и биологичното разнообразие. Те следва 

обаче да предлагат и адекватна финансова възвръщаемост за земеделските стопани и за 

други икономически субекти. Искам продоволствените системи да бъдат движеща сила 

на успеха, която се основава на високи стандарти, нови продукти и практики, 

интелигентни и ефикасни процеси, както и обща способност да се откликва на 

индивидуалните и обществените потребности. 

На ОСП действително се пада много важна роля, тъй като нейните инструменти са 

насочени не само към земеделските производители, а и към други субекти във веригата 

за доставки на храни. Ангажирам се да си сътруднича с кандидата за изпълнителен 

заместник-председател, отговарящ за Европейския зелен курс, — и, разбира се, с Вас — 

за да гарантираме, че земеделието изпълнява своята роля за преобразуването на 

екологичния преход в Европа. 
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4. Що се отнася до бюджета на ОСП и предизвикателствата пред селското 

стопанство и селските райони, съгласен ли сте, че бюджетът следва да бъде 

запазен на настоящите равнища и какви стъпки ще предприемете, за да 

защитите интереса на земеделските стопани и селските общности? Как ще 

подходите към този въпрос и каква е Вашата позиция по особено сериозните 

съкращения, предвидени специално по отношение на развитието на селските 

райони? Като се имат предвид промените през последните няколко години по 

отношение на търговските войни, изменението на климата и излизането на 

Обединеното кралство от ЕС, какъв според Вас следва да бъде делът на общата 

селскостопанска политика в следващата МФР за периода 2021 – 2027 г.? Как 

ще гарантирате справедливо разпределение на плащанията по ОСП сред 

земеделските стопани?  

Запазването на финансирането на ОСП на настоящите равнища 

Гласувайки ни доверие, гражданите искат да са сигурни, че използваме парите им 

ефикасно и ефективно. Това означава, че не бива да даваме обещания, които не можем 

да спазим. Бюджетът на ЕС е основен инструмент за изпълнение на приоритетите и 

амбициозните цели на Съюза. Важно е да се гарантира, че инициативите, издигнати в 

политическите насоки на новоизбрания председател, могат да бъдат напълно 

интегрирани в следващата финансова рамка.   

 

Предложението на Комисията от май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка 

за периода 2021—2027 г. трябва да се разглежда в по-широк контекст. Нуждаем се от 

модерен и амбициозен бюджет на ЕС, който да е в състояние да посрещне както 

традиционните предизвикателства, така и новите приоритети. Освен това с излизането 

на Обединеното кралство от ЕС бюджетът на ЕС губи важен нетен платец — това е 

факт, с който трябва да се съобразяваме. Като цяло, смятам, че предложението 

представлява разумен и балансиран подход. 

 

В този сложен контекст Комисията предложи за ОСП сума в размер на 365 милиарда 

евро (по текущи цени), която съответства на 28,5 % от многогодишната финансова 

рамка за периода 2021—2027 г. Предложеното финансиране показва, че земеделието в 

ЕС има трайна значимост и тя ще се запази и за периода след 2020 г.   

Що се отнася до развитието на селските райони, намаляването на финансирането от ЕС 

трябва да се разглежда заедно с предложението за увеличаване на националното 

съфинансиране. Става дума за постигане на нов баланс между подпомагането от 

бюджета на ЕС и от бюджетите на държавите членки, за да се запази адекватно 

равнището на публичното подпомагане за селските райони. Това също така означава, че 

по-скромните промени, предложени във връзка с финансирането на първия стълб на 

общата селскостопанска политика, гарантират, че директните плащания ще продължат 

да играят ключова роля за подпомагане на доходите на земеделските стопани. 

С предложението освен това се запазва гъвкавостта на държавите членки, която им 

позволява да прехвърлят средства между директните плащания и развитието на 

селските райони и им дава допълнителни възможности по отношение на целите в 

областта на околната среда или климата. 

Необходимо е преговорите да продължат бързо и решително, за да се избегнат 

неблагоприятни забавяния при стартирането на новите програми. В този контекст ще 

изтъквам сериозни аргументи, че въздействието на един значително по-малък бюджет 
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би се почувствало осезателно в цяла Европа и би накърнило способността на Съюза да 

постига ефикасно резултати. 

 

Справедливото разпределение 

Въпреки че ролята на директните плащания като цяло се приема добре, подпомагането 

понякога предизвиква обвинения в несправедливост. Данните отразяват система, при 

която повечето плащания се основават на площ, а земята е концентрирана у 

сравнително малък брой земеделски стопани. Не бива обаче да забравяме, че 

половината от бенефициерите по ОСП са много малки стопанства с размери под 

5 хектара, а 77 % от директните плащания се получават от малки и професионални 

семейни стопанства с размери под 250 хектара. 

Аз обаче вярвам, че трябва да насърчаваме едно още по-балансирано разпределение на 

подпомагането, както е отразено в неотдавнашните предложения за реформа на ОСП — 

в тях се предвиждат редица инструменти, които държавите членки трябва и може да 

използват, за да се постигне по-голяма справедливост при разпределението на 

директните плащания и те да се насочват по-адекватно към семейните стопанства, 

които се нуждаят най-много от тях: 

 Установяването на минимален брой хектари като условие за достъп на земеделските 

стопани до директно подпомагане (т.е. минимални изисквания), за да се гарантира, 

че подпомагането се насочва към жизнеспособни стопанства. 

 Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, 

което се предлага като задължителен инструмент за държавите членки, ще бъде 

адаптирано от тях според особеностите им.  

 Намаляването на плащанията и определянето на горна граница също могат да 

допринесат за преразпределението на директните плащания на площ, ако продуктът 

се използва за финансиране на подпомагането на по-малки стопанства.  

 Основното подпомагане на доходите може да се диференцира по групи територии с 

различни нужди.  

 Освен това държавите членки, които запазват правата на плащане, за да предоставят 

това основно подпомагане, ще трябва: 

o да определят максимална стойност на правата;  

o най-късно до 2026 г. да осигурят минимално равнище на сближаване на 

стойността на всички права (т.е. процес на вътрешно сближаване). 

 Държавите членки могат също така да решат да предоставят плащания под формата 

на кръгли суми за по-малки стопани, които се нуждаят от по-високо равнище на 

подпомагане. 

Вярвам, че всички тези елементи, взети заедно, дават адекватен отговор на въпроса за 

справедливостта при разпределението на директните плащания между европейските 

земеделски стопани. 

 

 

5. Комисията предложи редица инициативи за възстановяване на баланса на 

силите в рамките на веригата за доставки на храни, включително Директивата 

за справяне с нелоялните търговски практики във веригата за доставки на 
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селскостопански и хранителни продукти. Можете ли да посочите как 

възнамерявате да продължите работата в тази важна област през следващия 

мандат и върху какви области ще се съсредоточите? Според Вас какво е 

въздействието на политиката на ЕС в областта на конкуренцията върху 

първичните производители и тяхната способност за колективно договаряне на 

цените? За да се справим с предизвикателства като продоволствената 

сигурност и глобалната конкурентоспособност на земеделските стопани в ЕС 

по света, как възнамерявате да насърчите знанията, развитието и навлизането 

на нови технологии и иновации в европейското селско стопанство?  

Сравнително слабата позиция на земеделските стопани във веригата за доставки на 

храни е въпрос, който ме вълнува отдавна. Целта да се осигури приемлив жизнен 

стандарт за земеделските стопани, е закрепена в Договора за функционирането на 

Европейския съюз. За да бъде осъществена тази цел, се нуждаем от жизнеспособен 

селскостопански сектор, който е в състояние да осигурява на европейските граждани 

питателни, достъпни и безопасни храни, а на европейските земеделски стопани — 

реалистично равнище на доходи. Структурата и организацията на веригата на доставки, 

както и отношението между купувачите и продавачите трябва да гарантират 

справедливи доходи за земеделските производители. През последните години 

Комисията предприе важни стъпки за възстановяване на баланса на силите във веригата 

за доставки на храни. Поемам ангажимент към тази кауза и ще гарантирам прилагането 

и изпълнението на тези стъпки.  

 

Сътрудничеството между производителите 

 

През 2018 г. с така наречения регламент „Омнибус“ съзаконодателят въведе нови 

правила относно сътрудничеството между производителите за всички селскостопански 

сектори. Земеделските стопани може например да продават продукти чрез признати 

организации на производители и да имат правна сигурност, че не нарушават правилата 

относно конкуренцията. По-големият брой организации на производители ще помогне 

на земеделските стопани да реализират икономии от мащаба и ще им осигури по-добри 

позиции за договаряне със секторите надолу по веригата.  

 

В някои части на ЕС земеделските стопани понякога се въздържат да си сътрудничат. 

Това е наследство от миналото. Ето защо ще положа специални усилия, за да разясним 

на производителите предимствата от сътрудничеството и те да са по-добре осведомени 

за възможностите и стимулите, които предоставя законодателната уредба на ЕС. С 

предложението за реформа на ОСП обхватът на тези мерки се разширява, така че да 

включи всички селскостопански сектори; държавите членки ще могат да решават в 

своите стратегически планове дали да пренасочат част от средствата, предназначени за 

директни плащания, към такива секторни програми. 

 

Нелоялните търговски практики  

 

Земеделските стопани не бива да бъдат подлагани на нелоялно третиране от страна на 

своите търговски партньори. До май 2021 г. мой приоритет ще бъде да се гарантира 

безпроблемното транспониране в националните законодателства на Директивата 

относно нелоялните търговски практики, която беше приета през април 2019 г. 

Приемането на тази директива беше голям успех на предишния законодателен орган. 

Голяма заслуга за това имат уважаемите членове на Европейския парламент, които 
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настояха, че проблемът трябва да се решава на равнището на ЕС, и подкрепиха 

основните принципи на предложението на Комисията. Ще следя за това националните 

правоприлагащи органи да имат възможност да споделят опита си във връзка с 

правоприлагането, да разработват най-добри практики и да се осведомяват взаимно за 

новите моменти. Комисията ще играе активна роля в улесняването на този диалог. 

Казано накратко, ще се погрижим директивата да послужи като градивен елемент за 

успешното бъдеще на земеделските стопанства в Съюза. 

 

По време на законодателния процес във връзка с Директивата относно нелоялните 

търговски практики, Европейският парламент призова Комисията да започне 

задълбочен анализ на обхвата и въздействието на обединенията за съвместни покупки 

на търговци на дребно върху икономическото функциониране на веригата за доставки 

на селскостопански продукти и храни. През ноември 2019 г. Комисията ще организира 

в Брюксел експертна работна среща по проблемите, свързани с обединенията за 

съвместни покупки, с цел да се съберат съответните факти. Ясната диагноза на 

ситуацията ще ни помогне да преценим какви по-нататъшни стъпки може да се 

необходими. 

 

Прозрачността на пазара  

 

Друга важна област е прозрачността на пазара. Една неотдавнашна законодателна 

инициатива ще спомогне да се преодолее недостигът на информация, по-специално за 

малките и средните стопански субекти във веригата за доставки на храни, като се 

публикуват представителни данни, като например продажните и покупните цени на 

основни селскостопански продукти. През идните месеци Комисията ще съдейства 

активно на държавите членки да разработят необходимите методи за докладване, които 

ще послужат за прилагането на новите правила. Парламентът призова за повишаване на 

прозрачността на пазара и аз ще направя всичко необходимо, за да може създадената 

система да бъде ефективна. 

 

Сътрудничеството между производителите и правото в областта на 

конкуренцията 

 

В член 42 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че 

правилата относно конкуренцията се прилагат по отношение на селскостопанския 

сектор само доколкото това е решено от Европейския парламент и Съвета, което 

отразява специфичния характер на сектора и предимството на целите на ОСП, и по-

конкретно осигуряването на приемлив жизнен стандарт за земеделските стопани. 

Никой друг сектор не се ползва с такова изключение от правилата относно 

конкуренцията и това е признание за особеното място, което заемат земеделските 

стопани във веригата за доставки на храни, и за стратегическото значение на 

продоволствената сигурност.  

 

Тези правила дават възможност на земеделските стопани да се организират и да 

действат колективно, а по този начин и да се разбират по-добре с партньорите си 

надолу по веригата за доставки на храни. Аз напълно подкрепям тези разпоредби и 

възнамерявам да следя отблизо тяхното изпълнение. Изпълнението и консолидирането 

са от голямо значение. 
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Един особен вид договореност, който бих искал да изтъкна, са колективните 

споразумения между земеделски стопани, тъй като те създават възможности да се 

допринесе за новия Европейски зелен курс, като предоставят екосистемни услуги. Ще 

си сътруднича тясно с моите колеги — членове на Комисията, и по-специално с 

кандидата за изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за 

цифровата ера“, за да гарантираме, че ще бъде проучен съществуващият потенциал.  

 

Иновациите 

 

Новите технологии имат огромен потенциал за справяне с предизвикателствата, 

свързани с устойчивостта. Те допринасят за повишаване на икономическата 

конкурентоспособност на земеделските стопанства, като в същото време подобряват 

екологичната устойчивост.  

 

При все това е нужно да се подчертае, че иновациите произтичат не само от новите 

технологии. Иновациите може да са и под формата на нови или обновени практики, а 

традиционните знания може също да бъдат източник на нови идеи и преоткрити 

решения за предизвикателствата на настоящето. Иновациите са процес, който изисква 

да се съчетават различни стъпки. Ние трябва да се погрижим всички земеделски 

стопани да имат достъп до подходящи знания. Това може да се постигне, като те се 

включат в по-голяма степен в процеса на иновации, така че разработваните решения да 

отговарят на техните реални потребности, или като се създадат специални програми за 

обучение и образование, чрез които те да усъвършенстват уменията си. 

 

Що се отнася до новите технологии, от решаващо значение за тяхното внедряване е 

наличието на адекватна инфраструктура: ние трябва да осигурим по-добра свързаност 

на селските райони чрез въвеждането на високоскоростен интернет.   

 

За да насърчи процеса на иновации, Комисията предложи значителни инвестиции в 

научни изследвания и иновации в селското стопанство. В рамките на програмата 

„Хоризонт Европа“ за научни изследвания в областта на храните и земеделието са 

предложени 10 милиарда евро. Трябва да направим всичко необходимо, за да бъдат 

тези средства максимално оползотворени за земеделието на ЕС.  

 

Знанията, иновациите и цифровизацията са междусекторна цел в рамките на новата 

ОСП. Благодарение на тях ОСП ще предоставя все повече възможности за проекти за 

иновации (оперативни групи). По-силен акцент се поставя и върху консултациите в 

областта на селското стопанство, както и върху възможността земеделските стопани да 

се учат един от друг. 

 

Действията за иновации по линия на политиката за научни изследвания и на ОСП ще 

бъдат рационализирани в рамките на европейското партньорство за иновации, което 

има за цел да създаде мост между науката и практиката. По този начин ще се ускорят 

разпространението и прилагането на новаторски практики на място. 

 


