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ОТГОВОРИ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ С ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕН ОТГОВОР 

ДО КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА, ОТГОВАРЯЩ ЗА 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

Януш ВОЙЧЕХОВСКИ 
 

Благодаря Ви за предоставената възможност да дам повече информация за портфейла 
на земеделието и развитието на селските райони, наред с някои мои размишления за 

това как селското стопанство в Европа да стане по-конкурентоспособно, по-
екологосъобразно, по-справедливо и по-иновативно.  
 

1/ По време на изслушването на 1 октомври 2019 г. Вие говорихте за дългосрочна 
визия за земеделието. Каква е тя и как бихте я интегрирали в текущата реформа на 
ОСП, и по-конкретно във връзка със: 

1.1- Европейския зелен пакт: Каква роля предвиждате за биологичното земеделие и 

новите техники за отглеждане? 

Европейският зелен курс и в частност т.нар. стратегия „от фермата до трапезата“ ще 
осигури рамка за дългосрочната визия за развитие на селските райони, в която 

селското стопанство ще играе важна роля. Тази визия ще обхване ключови въпроси, 
свързани с методите на отглеждане и с начините за безопасно и устойчиво 
производство на храни. В рамките на политиката ще бъдат потърсени отговори по 

отношение на тези фактори и предизвикателства. Дългосрочната визия ще се опре на 
задълбочения анализ, отразен в оценката на въздействието, която придружава 

предложенията за реформа на ОСП.  
 
Биологичното земеделие може да изиграе важна роля в контекста на Европейския 

зелен курс за намиране на решения за борба с изменението на климата и за постигане 
на целта за нулево замърсяване. Този метод на земеделие може съществено да 

допринесе за подобряване на биологичното разнообразие и за опазване на почвите 
благодарение на ограниченото използване на пестициди и торове. През 2017 г. за 
биологично земеделие в ЕС-28 се използва площ от общо 12,6 милиона хектара. По 

данни на Евростат в периода между 2012 г. и 2017 г. тази площ се е увеличила с 25 %. 
Това ясно показва, че потребителите са все по-склонни да купуват биологични храни. 

Твърдо съм убеден, че в рамките на реформата на Общата селскостопанска политика 
Европейският съюз следва да насърчава биологичното производство.  Държавите 
членки следва да използват тази възможност, за да предвидят в своите национални  

стратегически планове повече средства за подкрепа на стопаните, развиващи 
биологично земеделие.  Този метод на земеделие може да бъде насърчаван чрез нови 

екосхеми, които да осигурят достойно заплащане на тези земеделски производители. 
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Ще Ви представя Европейски план за действие за насърчаване на биологичното 
земеделие и очаквам с нетърпение Вашия принос. 

 
Както знаете, новите техники за отглеждане ще попаднат в ресора на моята колега 

Стела Кириaкиду. Смятам, че по този въпрос трябва да проведем диалог с всички 
заинтересовани страни и с всички граждани в контекста на съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз. Всички възможни мерки за безопасно използване на нови 

техники за отглеждане трябва да бъдат адекватни и пропорционални и трябва да 
проучим как те могат да бъдат използвани. В момента в ЕС вече се провеждат редица 

проучвания относно новите техники за отглеждане и ние трябва да разгледаме всички 
налични данни. По този въпрос ще работя в тясно сътрудничество с кандидата за член 
на Комисията по въпросите на здравеопазването, както и с Европейския парламент.  

1.2- Семейното земеделие: Какви конкретни мерки ще вземете, за да предотвратите 

заграбването на земи и каква е Вашата позиция по постигнатия в COMAGRI 
компромис по отношение на определянето на тавани и преразпределителното 

плащане? 

В предложението си за бъдещата политика Комисията предложи запазване на основния 
инструмент, който превръща селското стопанство в устойчив източник на доходи за 

нашите земеделски производители, а именно — директните плащания. 

Най-голямата част от това подпомагане на доходите се предоставя на семейни 
земеделски стопанства; днес на практика 72 % от общия размер на директните 
плащания се получават от професионални семейни стопанства със среден размер —  

между 5 и 250 хектара — които обработват 2/3 от земеделските площи в ЕС. 

Значителна и все по-нарастваща част от тази подкрепа за приходите обаче се 
пренасочва към земеделски стопанства с много големи  размери (над 250 хектара), 

които обработват около 30 % от земеделската земя в ЕС, като същевременно делът им 
от общия брой стопанства е едва малко над 1 %. 

Тази ситуация буди загриженост и би могла да изложи на риск легитимността и 
доверието в ОСП сред гражданите на ЕС. Това засяга и ефективността на основния ни 

инструмент за предоставяне на подкрепа в рамките на политиката, тъй като големите 
земеделски стопанства се възползват от икономиите от мащаба и от по-голямата 

гъвкавост в управлението. 

Поради всичко това Комисията предложи въвеждането на набор от важни инструменти 
и механизми, насочени към подобряване на разпределението и целенасочеността на 

подкрепата сред бенефициерите в рамките на ОСП. 

Те са свързани основно със задължителното въвеждане на следните мерки: 

- Допълнително преразпределително плащане за устойчивост за малките и  
средните стопанства (следва да се определи от държавите членки): това 
преразпределително плащане, което вече се прилага в 10 държави членки, е доказало 

своята ефективност при преразпределянето на подпомагането от по-големи към по-
малки стопанства в рамките на ЕС, в който средно доходите нарастват заедно с размера 

на стопанството; 
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- Механизъм за намаляване на плащанията и определяне на горна граница: чрез 
прогресивно намаляване на директните плащания в размер над 60 000 евро и горна 

граница над 100 000 евро. Целта на предложените равнища е да се постигне реална 
промяна в разпределението на подкрепата за доходите, тъй като понастоящем около 30 

000 стопанства се възползват от суми над 100 000 евро, които представляват под 0,5 % 
от подпомаганата съвкупност, но поглъщат над 15 % от пряката подкрепа. Моето 
мнение е, че преразглеждането на тези прагове във възходяща посока  съществено би 

понижило ефективността на механизма и би поставило под съмнение неговата 
същност. 

Бих искал да добавя освен това, че държавите членки ще бъдат длъжни също така да 

насочват подкрепата към онези, които действително се нуждаят от нея, т.е. истинските 
земеделски стопани или с други думи хората, чието препитание зависи основно от 
селскостопанската дейност. От изключителна важност е това задължение да се запази 

за всички държави членки, за да се изгради по-добра обществена представа за ОСП и 
за нейните резултати. По този начин би следвало да се избегне и практиката, при която 

субектите, чиято основна стопанска дейност не е селското стопанство, получават 
подпомагане на доходите, от което не се нуждаят, отклонявайки го от другите.   

Освен това държавите членки могат да използват т.нар. плащания под формата на 

кръгли суми, за да се опрости ежедневието на малките стопани и да се гарантира, че 
получаваната сума им помага да станат по-конкурентоспособни въпреки своя размер. 

И накрая, позволете ми да припомня, че в стратегическите си планове държавите 
членки трябва да определят цели относно преразпределянето към по-малките 

стопанства (с размер под средния). Постигането на тази цел ще се следи отблизо като 
част от годишния преглед на изпълнението, предложен от Комисията по отношение на 

бъдещата ОСП. Това ще позволи на държавите членки да изготвят своите стратегии за 
интервенции с помощта на гореописаните инструменти, за да подсигурят изпълнението 
на целта. 

Наясно съм с предложението на Комисията по земеделие и развитие на селските 

райони (COMAGRI) на Европейския парламент за определяне на горна граница, 
изразяващо се в задължително намаляване за суми над 100 000 евро, без ограничение и 

без ставка на намаление.  Също така съм наясно колко оспорвани бяха обсъжданията 
по това предложение. Смятам, че задължителното определяне на горна граница 
определено е в интерес на семейните земеделски стопанства, а както знаете, този 

въпрос е сред моите главни приоритети.   
Добре функциониращият пазар на земя е от ключово значение за съхраняването на 

европейския модел на земеделие, но регламентирането на прехвърлянето на земи не е в 
обхвата на компетентност на Съюза и зависи от държавите членки съгласно 
предвиденото в Договора. Известно е, че земеделската земя е оскъден актив, който е и 

специален по своята същност. Затова почти всички държави членки разполагат с 
действащо законодателство, което осигурява адекватното управление на земите с цел 

да се избегне прекомерното спекулиране със земеделска земя и да се противодейства 
на концентрацията на собственост върху този вид земя. Продължавам да смятам, че 
проблемите, свързани с концентрацията на собственост, са много важни и мога да Ви 

уверя, че Комисията ще продължи да наблюдава отблизо функционирането на пазарите 
на земя. 



 

4 
 

1.3 - Иновации: Бихте ли ни информирали за конкретни области, в които съзирате 
потенциал за иновации в сектора на земеделието? 

Един от общите проблеми по отношение на иновациите е, че наличните знания не се 

използват или не могат да се използват в достатъчна степен от земеделските 
производители. Нужна е ангажираност на земеделските стопани с новите технологии, 

новите бизнес модели и новите форми на сътрудничество. ОСП може да осигури 
съществен принос в тази област, като постави земеделските производители в центъра 
на иновациите. Европейското партньорство за иновации за селскостопанска 

производителност и устойчивост е ефективен инструмент, чрез който вече са 
финансирани над 1 200 оперативни групи в целия ЕС. Над 90 % от тези групи 

включват земеделски стопани, които играят възлова роля за разработването на 
иновации, които могат незабавно да започнат да се използват в широк набор от 
области, сред които управлението на водите и почвите, контрола на вредителите и 

болестите, качеството на храните, конкурентоспособността на веригите за създаване на 
стойност, енергийната ефективност и много други. Насърчаването на иновациите чрез 

инструменти като посоченото Европейско партньорство за иновации е изключително 
важно за това европейските земеделски и горски стопани да се справят с бъдещите 
предизвикателства и да подобрят своята производителност, адаптивност и 

устойчивост.  

Друга важна област, която ще има огромен потенциал за иновации, е цифровизацията 
на селското стопанство (интернет на предметите, прецизно земеделие). Тази област ще 

разкрие възможности за насърчаване на устойчивостта на сектора и на цялата верига на 
стойността — от производството до потреблението. Иновациите в кръговата 
икономика ще допринесат за по-добро използване на природните ресурси (повторна 

употреба на отпадъци и т.н.) и за насърчаване на растежа в селските райони чрез нови 
дейности и стопански направления. По-конкретно, разработването на нови начини за 

използване на биомасата в рамките на биоикономиката предлага на земеделските 
стопани възможности да интегрират нови вериги за създаване на стойност (като 
например енергия от възобновяеми източници; нови материали от биологични 

източници) и за увеличаване на доходите. Иновативните системи като 
агролесовъдството могат да донесат множество ползи за земеделските стопани 

(например по-добър контрол на заболяванията или използване на дървения материал 
като източник на допълнителни доходи) и същевременно да насърчат смекчаването на 
последиците от изменението на климата (съхранение на въглероден диоксид) и 

адаптацията (подобряване на микроклимата). Иновациите в областта на биологичния 
контрол на вредителите и болестите в съчетание с цифровизацията също следва да 

дадат възможност за намаляване на използването на химически пестициди в сектора на 
земеделското производство. 

Разпространението на знания се основава на генерирането на знания. В рамките на 

следващата МФР Комисията предложи бюджет от 10 млрд. евро за научни изследвания 
в областта на селското стопанство, храните и природните ресурси, като специален 
акцент е поставен върху почвите. 

Резултатите от научните изследвания и иновациите са обнадеждаващи, но аз имам 

нужда от Вашата подкрепа за разпространението им в ЕС. При всяко посещение в 
държава членка бих искал в програмата си да включвам мероприятие, посветено на 

научните изследвания и иновациите в сектора на селското стопанство.  
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2.1/ Един от основоположните принципи на ОСП беше да се „гарантира справедлив 
жизнен стандарт за земеделските стопани“. Как ще осигурите справедливото 

разпределяне на плащанията по ОСП в следващата реформа на ОСП, така че да се 
изпълни този принцип?  По-конкретно бихте ли се ангажирали да подкрепите пълна 

конвергенция на плащанията на хектар в държавите членки през следващия 
програмен период, като се има предвид, че различните плащания в държавите членки 
се основават на исторически данни отпреди 2003 г., когато плащанията бяха 

отделени от производството и съответно са незащитими? 

 
Подкрепям целта за своевременно постигане на пълно вътрешно сближаване. 

 
Наясно съм, че съществуват разлики в равнището на основното заплащане на хектар 

земя между земеделските стопани в едни и същи държави членки. Някои от тези 
разлики са напълно основателни и ще продължат да бъдат основателни, когато се 
пристъпи към изпълнение на предложението на Комисията, тъй като агрономските и 

социално-икономическите условия не са еднакви за всички земеделски производители 
в дадена държава членка. В този контекст Комисията предложи всички държави 

членки да могат да въвеждат разграничения в равнището на основната подкрепа между 
различните групи територии с различна агрономска или социално-икономическа среда. 
 

При настоящата система, от общо 18-те държави членки, предоставящи основна 
подкрепа чрез права на плащане, в края на тази година 7 държави членки ще имат 
права на плащане, които все още се основават на критерии за производството от 

минали периоди (в резултат на реформата от 2013 г.)  Комисията предлага да наложи 
допълнително сближаване на стойността на правата за плащане, като най-късно до 

2026 г. бъде установено минимално целево равнище от 75 % от средната стойност на 
всички права в една и съща държава членка или група от територии. Това е 
минимумът; всички държави членки могат да изберат пълно вътрешно сближаване на 

равнище държава членка или група територии. Това задължение е съчетано с 
изискването за определяне на максимална стойност за всички права на плащане с цел 

да се премахнат неоправдано високите стойности, които, макар и в незначителна 
степен, все още съществуват в някои държави членки.     
 

Тези минимални задължения следва да се разглеждат в по-широкия контекст на 
предложението на Комисията всяка държава членка да планира своята стратегия за 

интервенция (за всички инструменти, включително пряко подпомагане) въз основа на 
SWOT анализ за всяка от 9-те конкретни цели и произтичащите от тях нужди. Това 
важи в еднаква степен за всички специфични цели, включително подпомагането на 

доходите на жизнеспособните земеделски стопанства и на устойчивостта в целия 
Съюз, насочено към повишаване на безопасността на храните. За разлика от сегашната 

система, държавите членки трябва да обосноват също така размера на подпомагането, 
което планират да предоставят под формата на основно подпомагане на доходите. 
Решението да се запазят някои индивидуални разлики въз основа на показатели от 

минали периоди следва да бъде взето след този процес на оценка и да бъде обосновано. 
Това ще бъде предмет на одобрение от Комисията. 
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2.2 Какви инициативи възнамерявате да предприемете в хода на Вашия мандат, с цел 
да можем да защитим и запазим бюджета на ОСП в бъдеще, за да се гарантира, че 

земеделските стопани, получаващи плащания по ОСП, участват в съдържателни 
дейности за преодоляване на проблема с антимикробната резистентност и за 

справяне с тревогите, свързани с хуманното отношение към животните, по 
отношение на интензивното животновъдство? 

Хуманното отношение към животните е много важно за мен. Бих искал да активизирам 
усилията в тази област, но заедно със земеделските производители, а не срещу тях. По 

този въпрос планирам да работя в тясно сътрудничество и с комисаря, отговарящ за 
здравеопазването. 

Настоящата политика, както и предложението за бъдещата ОСП обвързват плащанията 

за подпомагане, наред с други елементи, със спазването на общото законодателство на 
ЕС в областта на храните чрез механизма за кръстосано съответствие (бъдещи 

условия). За целта е необходимо, наред с другото, прилагане на законодателството в 
областта на ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи.  

Предложението за бъдещата ОСП включва и изпълнението на „Стратегията за 
Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност“ 

(COM(2017) 339) посредством земеделските консултантски услуги. Чрез тях държавите 
членки ще трябва да осигурят на земеделските производители консултации, които да 

им помогнат да разберат целите и да изпълнят изискванията на законодателството на 
ЕС. 

Обезпокоен съм от някои области на прилагане на настоящите правила за хуманно 
отношение към животните в ЕС, които са от критично значение (една от тях е широко 

разпространеното използване на дерогацията за осакатяване на свинете и по-конкретно 
купирането на опашките, за която трябва да бъдат намерени решения).Трябва да 

гарантираме, че директивите на ЕС се транспонират в националното законодателство. 
Също толкова важно е земеделските стопани да бъдат окуражавани. Чрез ОСП ние 
можем да осигурим подкрепа за обучения, консултации и инвестиции и по този начин 

да подобрим начина на отглеждане на животните.  

Съществува връзка между хуманното отношение към животните и необходимостта от 
системно използване на антибиотици при селскостопанските животни. За 

подобряването на тези два аспекта е необходимо подходящо управление, което изисква 
допълнителни усилия от страна на земеделските стопани, поради което те се нуждаят 
от подкрепа. В рамките на моя мандат възнамерявам да обърна специално внимание на 

този въпрос. 

Новите правила за употребата на ветеринарномедицински продукти, които се 
предвижда да влязат в сила в началото на 2022 г., значително ще намалят 

възможностите за използване на антибиотици и ще наложат съществени промени в 
управлението на селскостопанските животни.  Затова трябва да помислим за 

разработването на схеми за животновъдство, които да помогнат на животновъдите да 
се адаптират към бъдещето. В частност животновъдите трябва да имат готовност 
постепенно да преустановят прилагането на антимикробни средства за профилактични 

цели към групи животни, както и на критично важни за човешкото здраве 
антимикробни средства. Новите практики за управление в сектора на 



 

7 
 

животновъдството трябва да бъдат всестранни.  В това отношение усилията за 
подобряване на хуманното отношение към животните ще бъдат от значение и за 

профилактиката на заболяванията във ветеринарното здравеопазване.     

Резултатът от извършваната в момента оценка на стратегията за хуманно отношение 
към животните 2012—2015 г. ще ни даде информацията, необходима за да определим 

бъдещите действия. Важно е подходът в областта на хуманното отношение към 
животните да бъде последователен, а позицията ни в международен план да се опира 
на научни доказателства, за да осигурим равнопоставеност за земеделските стопани от 

ЕС в един многостранен контекст. За постигането на тази цел възнамерявам да работя 
в тясно сътрудничество с моите колеги – кандидати за членове на Комисията, 

отговарящи за здравеопазването и търговията. 

3.1/ По време на изслушването на 1 октомври Вие признахте, че предложението за 
реформа на ОСП вероятно отива твърде далеч в посока ренационализация. Вие също 

така се позовахте на критиките към предложението, формулирани от Сметната 
палата, и казахте на няколко пъти, че сте отворен за подобряване на 
предложението.     В писмените си отговори обаче казахте: „Като опитен одитор 

вярвам в промяна в посока политика, основана на резултатите, а не на спазването, и 
мисля, че публичните разходи трябва да се фокусират върху постигането на 

измерими резултати. Изразявам готовност да работя с Европейския парламент и 
държавите членки, за да осигурим тази промяна в управлението на ОСП, която ще 
работи както за земеделските стопани, така и за администрациите.“ Каква точно е 

Вашата позиция? Как конкретно възнамерявате да подобрите предложението и в 
какви срокове? 

Убеден съм, че предложенията на Комисията за ОСП за периода след 2020 г. са добра 

основа за дискусия относно бъдещето на селскостопанската политика в Европа. 
Убеждението ми се затвърждава от общата подкрепа, която тези предложения 
получиха в рамките на COMAGRI през април тази година, както и  в рамките на Съвета. 

Същевременно както COMAGRI, така и държавите членки внесоха някои изменения и 
аз съм готов да разгледам възможността за адаптиране на предложението по 

въпросите, по които има консенсус между съзаконодателите. 

Селскостопанските и селските райони в ЕС и в миналото са се изправяли пред 
предизвикателства и благодарение на общата селскостопанска политика са успявали да 
се адаптират и да се справят със съвършено нови обстоятелства. В същия дух са и 

предложенията на Комисията за ОСП за периода след 2020 г. В тях се предвиждат 
редица подобрения, насочени към по-опростени и по-модерни инструменти на ОСП, 

които да дадат възможност на земеделските стопани и селските общности в цяла 
Европа да намерят отговор на общите предизвикателства, чието въздействие на местно 
равнище до голяма степен зависи от по-широкия социално-икономически и 

агрономски контекст в конкретната държава членка.  

1) Два стълба, една стратегия. Понастоящем ОСП е регламентирана посредством два 
различни механизма –  схеми за директни плащания и мерки за развитие на селските 

райони, което не  позволява чрез финансирането по линия на ОСП да бъдат извлечени 
полезни взаимодействия. В бъдеще тези два механизма ще бъдат обединени в единен 
национален план за ОСП. 
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2) По-целенасочени интервенции. Предлаганата по-голяма свобода на действие ще 
даде възможност на държавите членки да изберат и да формулират интервенции, които 

дават целенасочен и по-опростен отговор на конкретните условия. Тази по-силна 
връзка с териториите е в хармония с принципа на субсидиарността. Ако се използва 

пълноценно, това може да допринесе за по-добро разбиране и възприемане на 
политиките на ЕС сред земеделските стопани и гражданите по места. 

3) Акцент върху резултатите.  Постигането на резултати в интерес на нашите 
земеделски стопани, селските райони и гражданите трябва да бъде общ ангажимент, 

поради което Комисията постави този аспект в центъра на бъдещата ОСП. Това по-
конкретно означава стратегия, в рамките на която да се определи, планира и наблюдава 

напредъкът към постигането на общите ни цели с помощта на креативни и 
целенасочени решения, вместо първо да се определят твърде задължаващи и 
универсални подходи и едва след това да се инвестират време и ресурси за 

установяване и контрол на изключенията на цената на високи разходи и обременяване 
за нашите администрации и земеделските ни производители.  

С предложението се разкриват нови възможности за администрациите на всички 

равнища да взаимодействат по-активно с бенефициерите по ОСП, но то не дава „зелена 
светлина“ на държавите членки — налице са внимателно разработени защитни 

механизми, както и стабилна рамка от общи правила на равнището на ЕС: 

1) Задължителни общи за всички държави членки изисквания, които ще дадат 
възможност за насочване на действията към 9-те общи цели на ОСП (например 
активно отчитане на проблематиката, свързана с околната среда и климата, 

задължително подпомагане за млади земеделски стопани). Това се отнася и за 
елементите и процедурите, свързани с резултатите, които свързват потребностите с 

интервенциите и с наблюдението на резултатите и са еднакви за всички държави 
членки. 

2) По-силна роля за европейските институции: Ролята на Европейската комисия далеч 
не започва при официалното подаване на плановете по ОСП. Ще се погрижа за това 

службите на Комисията да продължат да си взаимодействат с държавите членки с 
оглед осигуряването на необходимата подготовка. Това ще бъде от неоценима помощ 

при оценката и одобряването на плановете по ОСП на държавите членки. В този 
смисъл аз ще спазя поетия от новоизбрания председател Фон дер Лайен ангажимент за 
засилване на специалното партньорство с Европейския парламент и възнамерявам 

редовно да информирам Европейския парламент относно прилагането на новата 
политика.   

3) Ефективна рамка за управление и осигуряване на увереност Що се отнася до 

контрола, предложението на Комисията се основава на стабилната структура на 
органите на управление и системите за контрол, която съществува в държавите членки. 
Всички те работят добре, като осигуряват висока степен на увереност, което е видно от 

ниския брой грешки. По отношение на бъдещата ОСП Комисията ще продължи да 
носи крайната отговорност за изпълнението на бюджета на ОСП и непрекъснато ще 

осигурява високо ниво на увереност, че той се изразходва по правилния начин. 
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И накрая, колкото до становището на Европейската сметна палата, бих искал да 
подчертая общата подкрепа за провеждането на политика, която е ориентирана в по-

голяма степен към резултатите и екологичното измерение. 

 

3.2 Също така как възнамерявате да ръководите като член на Комисията, 
отговарящ за земеделието, стратегията „От фермата до трапезата“ и каква 

съгласуваност предвиждате между нея и текущия дебат по предложението за 
реформа на ОСП?  

Като комисар по въпросите на селското стопанство ще дам своя принос за 

ръководената от моята колежка Стела Кириакиду стратегия „От фермата до трапезата“, 
чиято цел е да получим цялостна представа за това как да направим продоволствената 
ни система устойчива по цялата верига за доставки на храни. В рамките на тази 

стратегия ще бъдат застъпени и трите аспекта на устойчивостта — икономическа, 
екологична и климатична, социална и здравна. Ключова роля за постигане на 

амбициозните цели по стратегията „От фермата до трапезата“ ще играе реформираната 
ОСП, която ще бъде съществена част от нея. Вж. също отговора на въпрос 5. 

3.3 Делегирането на държавите членки на цялата отговорност за планирането и 
стратегията, включително за мерките, свързани с климата и околната среда, дава 

правомощия на Комисията да оценява ефективността и единността на 
националните стратегически планове, без на европейско равнище да са определени 

точните задължителни основни изисквания. При това положение как европейските 
земеделски стопани ще бъдат стимулирани за преход към постигане на общи цели, с 
адекватно и справедливо възнаграждение, да предоставят подобрени екологични 

услуги и добавена стойност за опазване на климата, водите, почвите и биологичното 
разнообразие в полза на цялата общност на ЕС? 

Според направеното от Комисията предложение на държавите членки ще бъдат 

възложени редица отговорности при определянето на националните стратегии, като 
същевременно този процес е съгласуван със солидната нормативна уредба на ЕС и 
подлежи на надзор и одобрение от страна на Комисията. 

Делегирането на отговорности е необходимо поради естеството на свързаните с 
околната среда въпроси, които най-често изискват индивидуални решения, които са не 
само по-ефективни от универсалния подход, но също така са по-приемливи за 

земеделските стопани, тъй като дават възможност за задоволяване на конкретни 
екологични нужди. Потребностите на държавите членки са без съмнение различни и не 

всички споделят една отправна точка, конкретно намаляването на емисиите. Ясно е, че 
инструментите, предназначени за преодоляване на 
националните/регионалните/местните предизвикателства, трябва да обхващат 

различните ситуации: например, насърчаването на рекултивацията на естествени 
пасища чрез намаляване на селскостопанската дейност е подходяща мярка в някои 

области, но в други — борещи се със запустяването на земята, би имало отрицателно 
въздействие, в т.ч. върху биологичното разнообразие. 

Както вече споменах, счита се, че държавите членки могат по-добре да определят 
стратегия, която да съответства на техните нужди и стратегически приоритети, както  и 
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да разработят конкретните мерки, но този факт не означава, че те имат пълна свобода. 
Всъщност целите, които техните стратегии трябва да преследват, са определени на 

равнището на ЕС. В законодателството на ЕС са установени основните характеристики 
и принципи на евентуалните интервенции, предвидени с оглед осигуряване на еднакви 

условия на конкуренция и избягване на надпреварата за достигането на най -ниски 
равнища. Интервенциите, предназначени да насърчават земеделските стопани да 
правят повече за околната среда и климата, ще се основават на определен на 

европейско равнище набор от общи задължителни основни изисквания и механизъм за 
обвързване с условия. Това гарантира равен старт за всички земеделски стопани в ЕС, 

които се ангажират да направят повече от изисквания минимум. В рамките на 
държавите членки стратегическите планове ще трябва да бъдат подготвени и обсъдени 
със съответните заинтересовани страни/органи, например отговарящите за околната 

среда и климата. След това тези планове трябва бъдат одобрени от Комисията. 
Плановете ще трябва не само да са съобразени с останалите важни ангажименти в 

областта на околната среда, климата и здравето на растенията/животните, поети от 
държавите членки по силата на други свързани политики, но ще трябва да 
демонстрират как допринасят за постигането на целите по тези ангажименти. И не на 

последно място, поне 30 % от разпределените по даден план средства за развитие на 
селските райони ще трябва да бъдат изразходвани за специфичните цели на ОСП по 

отношение на околната среда и климата. Всички тези характеристики на 
предложението на Комисията за бъдещата ОСП ще доведат до по-амбициозни цели на 
държавите членки в областта на околната среда и климата, както и на цялата ОСП след 

2020 г.  

Въз основа на горепосоченото съм убеден, че е необходим баланс между 
отговорностите на държавите членки и тези на Комисията. Редовно ще докладвам пред 

Европейския парламент по този въпрос в рамките на един — убеден съм — 
непрекъснат диалог. Предложението за ОСП се основава на осъзнатата ни обща,  
споделена отговорност, както и на необходимостта от диференцирани и следователно 

ефективни решения.  

3.4 ЕС трябва да продължи да направлява политиката към по-амбициозни цели в 
рамките на новия Зелен пакт и в други области, като например ролята на жените в 

земеделието и селските райони.  Много членове на ЕП считат, че ако се отдалечим 
от спазването, рискуваме да загубим настоящите гаранции за целостта и 
единността на бъдещата ОСП. Като се следват Вашите коментари по време на 

изслушването, готов ли сте да подкрепите алтернативен подход, основаващ се на 
настоящата система на спазването, която се е доказала като ефективна (по-малко 

от 3 % грешки) и гарантира равно третиране и солидно изпълнение в целия ЕС?  Как 
конкретно ще задвижите нещата към подобен алтернативен подход? 

В основата на предложението на Комисията е заложен новият модел на прилагане, като 

одобрението на стратегическия план по ОСП от страна на Комисията е решаваща 
стъпка, за да се гарантира, че при изпълнението на политиката се следват общите цели. 
Преходът — от изпълнение на изискванията към постигане на резултати, е в отговор на 

критиките, изразени от Европейската сметна палата, този комитет и други лица. 
Повишаването на ефективността е желано от всички! Добавянето на още едно ниво на 

изпълнение на ОСП обаче няма да е целесъобразно. То единствено би увеличило 
значително административната тежест и разходите за прилагане на политиките в 
държавите членки.  
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Комисията няма да издаде празен чек на държавите членки. В основата на своето 
предложение тя е поставила доказалите своята ефективност съществуващи органи за 

управление и системи за контрол. При прилагането на ОСП тези органи ще трябва да 
спазват основните изисквания на ЕС, гарантиращи целостта и единността на бъдещата 

ОСП! В това отношение вашите предложения за подобряване на предложението и 
въвеждане на предпазни механизми са добре дошли. Успоредно с това при новия 
модел на прилагане одитната увереност се получава според резултатите на държавите 

членки. 

 
4.1 По отношение на ОСП като средство за преход към устойчиви селскостопански 

системи навсякъде: Възнамерявате ли да излезете с нови предложения за ОСП, които 
само да възнаграждават устойчивите селскостопански системи, благоприятни за 
биологичното разнообразие, недопринасящи за изменението на климата, намаляващи 

гъстотата на животните до устойчиви равнища, въвеждащи задължителна 
ротация на културите с бобови култури с цел отдалечаване от вноса на фуражи?  

Ще излезете ли със съгласувана програма, която насочва финансирането към 
малките стопанства в ЕС?  

Предложението за Общата селскостопанска политика е насочено към осигуряването на 

съществен принос за постигане на целите на ЕС за действия в областта на климата, 
природните ресурси, биологичното разнообразие и хуманното отношение към 
животните. Твърдо вярвам, че тя осигурява механизмите, които ще спомогнат за това 

европейското селско стопанство да посрещне възможно най-ефективно 
предизвикателствата, свързани с изменението на климата и загубата на биологично 
разнообразие. За тази цел Европейският парламент и Съветът трябва — с решителната 

подкрепа от страна на Комисията, да работят съвместно за договарянето на 
окончателните предложения за реформа на ОСП. Трябва заедно да гарантираме, че ще 

бъдем пределно амбициозни по отношение на климата и ще сведем до минимум 
въздействието на селскостопанския сектор върху околната среда, като използваме по 
възможно най-добрия начин предложените в бъдещата ОСП инструменти. В тази 

връзка съм готов да действам като посредник между съзаконодателите за постигането 
на консенсус.  

Осъзнавам, че европейското селско стопанство е изправено пред много сериозни 

предизвикателства по отношение на околната среда и климата. В последните 
международни доклади се подчертава централната роля, която селскостопанският 

сектор ще трябва да играе в това отношение. Вярвам, че предложението на Комисията 
е съобразено с тази амбициозна цел: то поставя ясни задачи във връзка с 
предизвикателствата в областта на околната среда и климата, а целият подход ще бъде 

по-ориентиран, отколкото понастоящем, към резултатите и по-адаптиран към 
предизвикателствата и условията по места. Ето защо ще работя в тясно сътрудничество 

с кандидата за изпълнителен заместник-председател Тимерманс и Европейския 
парламент, за да гарантираме, че селското стопанство е неразделна част от 
Европейския зелен курс.  

ОСП ще бъде много по-силно обвързана с постигането на целите на законодателството 

на ЕС в областта на околната среда и климата — по отношение на изменението на 
климата, енергетиката, водите, качеството на въздуха, биологичното разнообразие и 

пестицидите. 
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С новата система от „предварителни условия“ ще бъдат установени основните 
стандарти, на които трябва да отговарят земеделските стопани, в т.ч. задължителна 

ротация на културите. Системата ще осигури достатъчно гъвкавост, така че държавите 
членки да могат ефективно да посрещат предизвикателствата на своята територия. 

Същевременно тя ще съдържа ясно изразени общи елементи между държавите членки. 

Ще бъдат осигурени важни нови инструменти. Екосхемите по първия стълб ще 
гарантират нов поток на финансиране, което да се насочи към грижи за околната среда 
и климата. Тези екосхеми ще предложат нов начин за насърчаване на масовия преход 

към по-екологично селско стопанство. 

В рамките на втория стълб на ОСП ще продължи да се прилага широк набор от важни 
инструменти, свързани с околната среда и климата. Тук спадат екологични плащания 

на площ за селско (и горско) стопанство. Те ще включват също така подкрепа за 
инвестиции, обучение, иновации и сътрудничество. 

Като цяло всяка държава членка ще бъде правно задължена да демонстрира по-големи 

амбиции по отношение на околната среда и климата отколкото през настоящия период, 
като гарантира, че поне 40 % от общия бюджет на ОСП ще допринасят за действията в 
областта на климата и най-малко 30 % от стълба за развитие ще бъдат насочени към 

цели, свързани с климата и околната среда. 

Вярвам, че това предложение има потенциал да изгради бъдеща ОСП, която ще 
постигне отлични резултати в областта на околната среда и климата. Надявам се, че 

когато преговарят относно бъдещата ОСП, Парламентът и Съветът ще отчетат този 
потенциал. Обещавам пълната си подкрепа за този процес, както и за прехода на 
земеделските стопани към по-устойчив модел на селско стопанство с приемливо темпо.  

Относно директното подпомагане на малките земеделски стопанства вж. въпрос 6. 

4.2 Ако се придържате към новия модел на резултатите при оценката на 
стратегическите планове, как ще гарантирате, че държавите членки, които не са 
благоразположени да изразходват 40 % от бюджета по ОСП за климата и околната 

среда, например чрез задължителни екосхеми, действително го правят по правилен и 
ефективен начин? Независимо от сценария, как ще увеличите амбицията и с какви 

методи разполагате за търсене на отговорност от държавите членки за спазването 
на международните ангажименти по отношение на климата и развитието?  

Предложението на Комисията предвижда, че при всеки стратегически план по ОСП 
най-малко 30 % от бюджета по стълб II трябва да бъдат разпределени за интервенции, 

насочени към климата и околната среда. Като цяло общият принос в областта на 
климата за целия финансов пакет на ОСП е определен на 40 %.  

Дори и при настоящата ОСП най-малко 30 % от бюджета за развитие на селските 

райони трябва да бъдат заделени за климата и околната среда. Комисията одобряваше 
единствено отговарящите на това изискване планове за развитие на селските райони. 
При бъдещата ОСП тази цел ще бъде още по-амбициозна, като от тези 30 % ще бъдат 

изключени плащанията за райони с природни ограничения. В предложението за ОСП 
националните стратегически планове по ОСП също трябва да бъдат одобрени от 

Комисията. 
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Комисията ще трябва да проучи плана за ОСП на всяка държава членка и да прецени 
дали това задължение е било изпълнено — задача, която ще представлява мой 

неизменен приоритет. За целта Комисията ще вземе предвид всички изброени в 
предложението елементи. Един от тях ще бъде планираното от всяка държава членка 

разпределение на нейния бюджет по линия на ОСП. Други елементи обаче могат също 
да бъдат изключително важни. Например в предложението се посочва, че всеки план 
ще трябва да съдържа по-амбициозни от настоящите мерки по отношение на климата и 

околната среда. Освен това в плановете следва да се посочи по какъв начин 
комбинацията от различните интервенции (стандартите за добро земеделско и 

екологично състояние, екосхемите и ангажименти за агроекологията и климата или за 
горското стопанство по стълб II), разпределението на ресурсите, междинните и 
крайните цели отговарят на предизвикателствата и потребностите в областта на 

околната среда и климата. При последното следва да се вземат предвид конкретно 
съответните национални планове в областта на околната среда и климата, както и 

целите и задачите, произтичащи от законодателството на ЕС в тези области. 

С предложението се установява също така прозрачен процес за изготвяне на плановете 
на национално равнище с участието на компетентните органи и в партньорство със 
заинтересованите страни. Комисията ще одобри плана за ОСП само ако се увери, че 

той е като цяло достатъчно амбициозен по отношение на изменението на климата и 
околната среда. Предложението предвижда също така стабилен механизъм за 

наблюдение и оценка на национално равнище и на равнище ЕС в процеса на 
изпълнение. В случай на незадоволително изпълнение е предвидено преразглеждане на 
плановете и евентуални санкции. Ще се погрижа да бъдат използвани всички 

инструменти, с които разполагаме.  

4.3 Как ще осигурите интегриране на принципа на равенство между половете в 
цялата ОСП?  

Уверен съм в незаменимата роля, която жените имат по отношение на заетостта и 

икономическия растеж в селското стопанство и селските райони. Предложението за 
новата ОСП напълно признава техният принос.  

Една от специфичните цели на ОСП се отнася до насърчаването на заетостта, растежа и 
социалното приобщаване. Приветствам факта, че Комисията по земеделие и развитие 
на селските райони изрично е прибавила равенството между половете към тази цел. 

Когато разглеждат тази цел, държавите членки ще трябва да вземат предвид нуждите 
на жените в селските райони.  

 
Стратегическите планове по ОСП могат да осигурят много възможности за 
разработване и насочване на специфични интервенции към определени потребности на 

конкретни бенефициери. Що се отнася до жените в селските райони, това включва 
подпомагане на развитието на селските райони, например за развитие на основни 

услуги в селските райони, стратегии за местно развитие (LEADER), започване на 
стопанска дейност, придобиване на знания и обучение, проекти за сътрудничество и 
др. 

 
И накрая, заедно със заместник-председателя по въпросите на демокрацията и 

демографията и с комисаря, отговарящ за сближаването и реформите, ще разработим 
визия за селските райони, която ще гарантира запазването на тяхната жизнеспособност 
и динамичност. Необходимо е да се осигурят възможности за работа както за мъжете, 



 

14 
 

така и за жените в селските райони, а също и привлекателни перспективи за жителите в 
тези райони, за да бъдат подпомогнати за преодоляването на специфичните им 

предизвикателства. 
 

4.4 Ще гарантирате ли, че финансирането от програмата за развитие на селските 

райони все още ще бъде свързано с Кохезионния фонд чрез Регламента за 
общоприложимите разпоредби?  

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е част от 

ОСП. При новия модел на прилагане двата земеделски фонда — ЕЗФРСР и ЕФГЗ 
(Европейски фонд за гарантиране на земеделието), се обединяват в обща стратегическа 
рамка за по-опростено, по-целенасочено и съгласувано действие. 

С новата нормативна уредба ще бъде създаден ясно определен, последователен и 

съгласуван единен набор от правила за цялата ОСП с цел опростяване и изпълнение на 
политиките. 

С оглед на различните механизми за предоставяне на подкрепа обединяването на 

„единния правилник“ за ЕЗФРСР и ЕФГЗ с Регламента за общоприложимите 
разпоредби (РОР) би довело до усложняване и ненужна бюрокрация. Известно ми е, че 
Комисията по земеделие и развитие на селските райони споделя в голяма степен тази 

гледна точка. 

И все пак в РОР са предвидени общи разпоредби за ЕЗФРСР и европейските 
структурни и инвестиционни фондове в области на политика, при които е възможно 

хармонизиране без допълнително усложняване (напр. финансови инструменти, 
териториално развитие или комуникация). 

Във всички случаи взаимното допълване между ЕЗФРСР и други фондове при 

споделено управление ще бъде гарантирано в програмните документи, представени от 
държавите членки на Комисията, като споразуменията за партньорство, 
стратегическите планове по ОСП и програмите по линия на политиката на сближаване.  

4.5 Как ще използвате ОСП, за да помогнете на земеделските стопани да се 

адаптират към изменението на климата, като се засили устойчивостта на 
агроекосистемите, по-конкретно чрез задълбочаване на горния почвен слой и 

интегриране на агролесовъдството?  

В доклад на Европейската агенция за околната среда неотдавна беше подчертано, че 
селскостопанският сектор на ЕС е силно уязвим по отношение на въздействието на 
изменението на климата. Необходима е адаптация. Приспособяването към изменението 

на климата и смекчаването на последиците от него вървят ръка за ръка, особено в 
сектора на селското стопанство.  

Една от целите на предложената от Комисията бъдеща ОСП е конкретно свързана с 

приспособяване към изменението на климата. Подобрената система от „предварителни 
условия“ включва няколко елемента, които ще подпомогнат адаптирането на сектора, в 

т.ч. стандартите за опазване на органичната почва, за ротация на културите, за площи, 
предназначени за непроизводствени обекти, и за почвената ерозия. 
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Повишената субсидиарност и гъвкавостта, предоставени на държавите членки, ще  
дадат възможност за адаптиране на интервенционната им логика към твърде 

специфичните нужди и предизвикателства на местно равнище и ще направят 
съответните им селскостопански сектори по-устойчиви на изменението на климата. 

Освен това предложената бъдеща ОСП ще подкрепи много широк кръг 

селскостопански практики и промени, които биха допринесли за приспособяването към 
изменението на климата. Например, земеделските производители могат да бъдат 
подпомагани да инвестират в по-ефективно напояване, разнообразяване на културите, 

преход към прецизно земеделие или участие в схеми за управление на риска. Освен 
това природосъобразните решения и агролесовъдството ще бъдат напълно допустими 

за подпомагане по линия на ОСП. 

Трябва да продължим да увеличаваме дела на подобни  полезни решения. Ето защо е 
необходимо да подсилим системата за трансфер на знания и иновации в селското 

стопанство (ТЗИСС) и да продължим отличната работа по Европейското партньорство 
за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост, което дава 
възможност на земеделските стопани и научната общност да генерират съвместно 

знания. Ролята на научноизследователската дейност, иновациите, партньорството за 
иновации и трансфера на знания също е ключова.  

Ще работя в тясно сътрудничество с кандидата за изпълнителен заместник-председател 

Тимерманс по отношение на действията в областта на климата, за да продължим да 
насърчаваме предприемането на допълнителни мерки за адаптиране към изменението 
на климата във всички селски райони. 

В заключение считам, че предложението на Комисията за бъдеща ОСП разполага с 

огромен потенциал по отношение на приспособяването към изменението на климата. 
Надявам се, че когато преговарят относно бъдещата ОСП, Парламентът и Съветът ще 

признаят този потенциал. Обещавам пълната си подкрепа за този процес. 

4.6 Като се има предвид, че вече е възможно да се намали използването на пестициди 
с от 30 до 50 % чрез интегрирано управление на вредителите, ще прокарате ли цел за 
50-процентно намаляване на употребата на пестициди до 2025 г.? 

Директивата за устойчива употреба на пестициди, която попада в обхвата на 
отговорност на колегата — кандидат за член на Комисията Стела Кириакиду, 
осигурява солидна рамка, чрез която държавите членки и земеделските стопани да 

намаляват зависимостта от пестициди, и интегрираното управление на вредителите е 
действително ценен инструмент от тази рамка. При прилагането се получиха някои 

добри резултати, но се откроиха и известни проблеми. Понастоящем ГД 
„Здравеопазване и безопасност на храните“ и други служби на Комисията, 
включително ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, проучват възможностите 

за евентуални промени в системата, благодарение на които тя да реагира по-добре. Аз 
ще подкрепям работата в тази насока, която ще продължи в рамките на стратегията „От 

фермата до трапезата“. За да се постигнат по-амбициозни цели, държавите членки 
трябва първо да бъдат насърчавани да прилагат в пълна степен разпоредбите на 
посочената директива.  
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В съответствие с вижданията на новоизбрания председател г-жа Фон дер Лайен, аз 
вярвам, че за осъществяването на това е необходим колективен междусекторен подход. 

Макар че действащата понастоящем ОСП вече включва редица много полезни 
инструменти, които допринасят за общата ни цел за намаляване на зависимостта на 

земеделието от пестициди, в предложението на Комисията за ОСП за периода след 
2020 г. се поставят по-амбициозни цели и се въвеждат допълнителни инициативи. Те 
включват въвеждането на сеитбооборот и на Директивата за устойчива употреба на 

пестициди в системата от предварителни условия, засилването на практиката да се 
предоставят консултации на земеделските стопани, както и други специфични 

разпоредби във връзка с тази директива. Особено значим инструмент са предложените 
екосхеми — те имат огромен потенциал за стимулиране на земеделските стопани да 
променят практиките си, така че да се намали зависимостта на стопанствата от 

пестициди и да се подобри биологичното разнообразие. Това са конкретни елементи от 
предложението за реформа на ОСП, чрез които земеделските стопани ще бъдат 

насърчени да намалят употребата на пестициди в растениевъдството. 

Вярвам, че трябва да проучим заедно как да намалим по-бързо зависимостта от 
пестициди и какво още можем да направим, за да поощрим преминаването към 
нискорискови и нехимични алтернативи.  

Убеден съм, че с комбинираните си подходи ще постигнем напредък с държавите 
членки и със земеделските стопани. Европейският зелен курс, ОСП и земеделските 
стопани в ЕС ще трябва да изпълнят своята роля. Вярвам, че наборът от инструменти, 

предложени за ОСП за периода след 2020 г., ще даде възможност това да се осъществи. 
В съответствие със задачата, която ми възложи новоизбраният председател г-жа Фон 
дер Лайен, аз се ангажирам всецяло да осигуря необходимия преход на селското 

стопанство на ЕС към по-голяма устойчивост и към по-малка зависимост от пестициди. 

5.1 По отношение на приноса на земеделието към Европейския зелен пакт: Какво е 
необходимо да се промени в текущата реформа на ОСП, за да се гарантира, че 

земеделието допринася достатъчно за постигането на целите на Споразумението 
от Париж и международните ангажименти по отношение на биологичното 

разнообразие, както и че земеделските стопани имат стимули да въвеждат 
практики, които са по-екологосъобразни и щадящи климата? 

Най-новите международни доклади за изменението на климата и за биологичното 
разнообразие сочат, че продължават да са налице съществени екологични и 

климатични предизвикателства и земеделието е един от секторите, с които те са най -
силно свързани. Аз обаче желая земеделските стопани и селските общности да бъдат 

не част от проблема, а от неговото решение. Първо, бих искал да подчертая, че 
настоящата ОСП вече допринася в значителна степен за приоритетите в областта на 
климата и околната среда. Така например чрез програмите за развитие на селските 

райони, обхващащи периода 2014—2020 г., около 80 милиона хектара земеделска земя 
и приблизително 8 милиона хектара гори са получили или ще получат финансиране за 

възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите — това е бюджет, който възлиза 
общо на около 45 милиарда евро. 

Ясно е обаче, че за да осъществим нашите цели и ангажименти, свързани с климата и 
биологичното разнообразие, трябва да направим много повече, и аз вярвам, че 
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предложението на Комисията за ОСП за периода след 2020 г. дава отговор на тези 
предизвикателства. 

Ключов нов момент в предложението на Комисията е новият модел на прилагане, 

който ще замени досегашния универсален подход с по-гъвкава система. Новият подход 
ще позволи по-голяма свобода за решаване на национално равнище как да се изпълнят 

най-добре общите за ЕС цели, като същевременно се отговори на специфичните 
предизвикателства и потребности. Предложеният нов модел на прилагане ще осигури 
на държавите членки гъвкавостта, необходима за разработването на интервенции, 

които са максимално съобразени с техните условия и нужди, а това е от решаващо 
значение за климата и околната среда, тъй като в повечето случаи те са специфични за 

конкретното място; той дава възможност също така да се допринася по-адекватно за 
реализирането на националните приоритети, стратегии и цели във връзка с климата и 
биологичното разнообразие, които произтичат от законодателството на ЕС. 

Надявам се, че когато преговарят относно бъдещата ОСП, Парламентът и Съветът ще 
вземат предвид този потенциал. Обещавам пълната си подкрепа за този процес.  

По време на мандата си ще правя всичко, което е по силите ми, за да гарантирам, че 
селското и горското стопанство на ЕС ще допринесат значително за постигането на 

нашите цели в областта на климата и околната среда, като работя като член на екипа, 
осъществяващ Европейския зелен курс. 

 

5.2 Как виждате връзката между реформата на ОСП и стратегията „От фермата 
до трапезата“ и как тя ще бъде претворена в конкретни мерки?  

Стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъде важен компонент на Европейския 
зелен курс. Тя ще бъде и стратегия за постигането на устойчивост по цялата верига за 

доставки на храни. В рамките на стратегията „От фермата до трапезата“ ще трябва да 
бъдат застъпени и трите аспекта на устойчивостта — икономическа; екологична и 

климатична; социална и здравна.   
Бъдещата ОСП ще играе ключова роля за постигане на амбициозните цели по 
стратегията „От фермата до трапезата“. 

 
На първо място, дълбоко съм убеден, че за да спомага за основната икономическа 

устойчивост на селското стопанство, ОСП трябва да продължи да предлага 
подпомагане на доходите на земеделските стопани — какъвто е случаят с 
представените предложения.  

 
В предложенията за реформа на ОСП освен това се поставят по-амбициозни цели по 

отношение на устойчивостта на околната среда: не само чрез новите задължителни 
изисквания към бенефициерите на директно подпомагане и изискването минимум 30  % 
от стълба за развитие на селските райони да се заделят за цели, свързани с климата и 

околната среда, а по-специално и чрез стимулите за земеделските стопани в рамките на 
екосхемите от първия стълб и мерките от втория стълб. 

 
По отношение на социалната устойчивост ще се работи посредством интервенциите, 
свързани с целите за жизнеспособни селски райони и обновяване на поколенията, 

както и с изискванията на обществото по отношение на храните и здравеопазването, 
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по-конкретно във връзка с хуманното отношение към животните и употребата на 
антибиотици и пестициди. 

 

Държавите членки ще подготвят конкретни мерки в духа на предложената реформа. 

Например: за да се намалят емисиите на парникови газове, дадена държава членка 
може да поддържа торфища чрез екосхема, да стимулира съхранението на въглерод в 
почвите чрез ангажимент в областта на околната среда и климата, да намали 

използването на торове, като стимулира биологичното земеделие (отново ангажимент в 
областта на околната среда и климата), да предоставя обучение чрез друг вид 

интервенция и т.н. 
 
5.3 Какъв би бил конкретният принос на земеделието към кръговата икономика? 

Насърчаването на кръговата икономика е от първостепенна важност за опазването на 

околната среда и за борбата с изменението на климата и загубата на биологично 
разнообразие; то освен това повишава конкурентоспособността на предприятията на 

ЕС и ги поставя на челни позиции в глобализираната икономика.   

Селското и горското стопанство играят важна роля в кръговата икономика, като 
осигуряват напълно рециклируеми биологични суровини и допринасят за 

рециклирането на част от органичните материали, които произвежда нашата 
икономика. 

Селското и горското стопанство имат потенциал да абсорбират въглерод от 
атмосферата посредством почвите и биомасата и да осигуряват по устойчив начин 

биомаса за развитието на биоикономиката. Биомасата може да се използва при 
производството на широка гама продукти (строителни материали, дървен материал, 

мебели, хартия, влакна и текстил, ензими, биохимикали, биопластмаси, биогорива и 
т.н.). Така ще се създаде едно разширяващо се въглеродно депо и ще се осигури 
възможност материалите от изкопаеми източници да се заменят с напълно 

рециклируеми материали. Биоикономиката може също така да предложи възможности 
за по-добро оползотворяване на материалите и страничните продукти, които сега се 

изхвърлят от веригите на доставки в преработвателната промишленост. 

От друга страна, селското стопанство също може да оползотворява продукти, които 
сега се изхвърлят от следващите звена от веригата за доставки на храни, включително  
потребителите. Така например хранителните отпадъци, които може да се обезопасят за 

консумация от животни, биха могли да се използват като фураж или да се преработят в 
компост, който да се използва като органичен тор или заедно с оборски тор да се влага 

в производството на биогаз и енергия. Хранителните вещества, извлечени от градски 
отпадъци, също биха могли да се използват за наторяване и да заместят минералните 
торове. 

Сегашната Комисия представи набор от инициативи, които улесняват ролята на 

земеделието в кръговата икономика; по-конкретно, това са приетият неотдавна 
Регламент за торовете (с който се насърчава пазарът на ЕС на органични торове и 

биостимулатори), изменената Директива относно отпадъците (в която има специален 
раздел за хранителните отпадъци), предложението относно повторното използване на 
водата (което ще създаде допълнителен източник на вода в сухите райони), както и 

стратегията за биоикономиката и схемата за устойчивост за биоенергията. 
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Както заяви новоизбраният председател на Комисията, Европейският зелен курс ще 
даде допълнителен тласък на кръговата икономика в ЕС. Бъдещата ОСП, която ще 

осигури по-голяма гъвкавост на държавите членки при разработването на собствените 
им интервенции, ще бъде възможност да се подкрепи ролята на земеделието  в 

кръговата икономика чрез конкретни инициативи по места. Стратегията „От фермата 
до трапезата“ също ще допринесе значително за тази цел.  

6.1 ГД AGRI е играла и играе решаваща роля в определянето на земеделието и 
горското стопанство на ЕС. С оглед на това как възнамерявате да постигнете 

своите цели без отдела „Държавна помощ“ във Вашата генерална дирекция? 

Най-важно от всичко е да има ясни правила, които дават възможност на държавите 
членки да подпомагат селскостопанския сектор, особено по време на криза.  В това 

отношение Комисията неотдавна прие значително увеличение на помощта de minimis в 
селскостопанския сектор. Другите инструменти, свързани с държавната помощ, също 

винаги са били усъвършенствани в много тясно сътрудничество между комисарите, 
отговарящи, от една страна, за земеделието и развитието на селските райони, и от 
друга страна, за конкуренцията. Като се има предвид това, организационната промяна, 

предвидена от новоизбрания председател, не засяга цялостната отговорност на 
Комисията като колективен орган в областта на държавната помощ. Работейки в тясно 

сътрудничество, ние ще гарантираме, че разполагаме с ресурсите и експертния опит, 
които са необходими, за да се осигури пълното прилагане на правилата.  

В този дух ще си сътруднича тясно с изпълнителния заместник-председател с ресор 
„Европа, подготвена за цифровата ера“; такова сътрудничество ще има и между двете 

съответни генерални дирекции, за да се гарантира съгласуваност между държавната 
помощ, планирана от държавите членки, и секторната политика на ЕС. Надлежно ще 

бъде взета предвид необходимостта — изтъкната от новоизбрания председател на 
Комисията в писмата за определяне на ресорите до съответните двама колеги — 
общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството да се 

превърнат в успех, по-конкретно посредством правила за държавната помощ, които 
продължават да са съгласувани с общите политики в тези две области. 

Позволете ми да насоча Вашето внимание към една много важна разпоредба от 

Договора, а именно — член 42, според който до каква степен правилата за държавната 
помощ се прилагат по отношение на селскостопанския сектор, се определя от 
съзаконодателите, т.е. Европейския парламент и Съвета. Съзаконодателите 

действително решиха, че по-голямата част от помощта, която в селскостопанския 
сектор се финансира изцяло или частично от бюджета на ЕС, сама по себе си е 

изключена от контрола върху държавната помощ. Предвидената промяна по никакъв 
начин не засяга това правомощие на съзаконодателите. В рамките на колективната 
отговорност една от моите задачи ще бъде да преценявам дали и до каква степен 

колегиумът желае да представи на съзаконодателите съответни законодателни 
предложения. 

6.2 Как възнамерявате да гарантирате, че преходният регламент е проектиран така, 

че да подготвя постепенно администрациите на държавите членки за новия модел на 
резултатите? 
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Нашата първа цел — и моят първи приоритет — е своевременното постигане на 
споразумение по реформираната ОСП. По този начин държавите членки и Комисията 

ще разполагат с повече време, за да подготвят изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП. Това е изключително важно. 

 
Разбира се, убеден съм, че много важно е и да има приемственост, за да се гарантира 
спокойствието на всички, които се ползват от ОСП. Аз искам да работя в тясно 

сътрудничество с Вас по този въпрос. Както знаете, през 2013 г. беше приет преходен 
регламент за реформата на ОСП. Тогава преходните правила бяха от особена полза  за 

онези области от ОСП, в които мерките имат многогодишен характер.  
 
Бих искал да подчертая, че службите на Комисията вече работят интензивно с 

държавите членки, за да улеснят подготовката на стратегическите планове по ОСП. И 
нека не забравяме, че в рамките на втория стълб на сегашната ОСП са предвидени 

ресурси за техническа помощ, които може да се използват за подготовка на новия 
програмен период, при това не само за интервенции за развитие на селските райони, а 
за целия стратегически план. 

 
Смятам, че е приоритет — след постигането на политическо споразумение относно 

бъдещата ОСП — да се осигури достатъчно време за въвеждането на правила, които да 
улеснят прехода към новата система и да подпомогнат държавите членки да въведат 
новия модел на прилагане.  

 
6.3 Как ще се справите с риска от двойни стандарти, при които изискванията за 

устойчивост, идващи от финансовия сектор, могат да се различават от критериите 
за устойчивост в действащото законодателство относно дървесната биомаса или 
ОСП, що се отнася до устойчивото финансово регулиране и таксономията? 

Предложението на Комисията за Регламент относно финансирането за устойчиво 

развитие понастоящем се намира на етап на преговори с Европейския парламент и 
Съвета. Този регламент ще даде възможност на Комисията да приеме делегиран акт 

относно таксономията и критериите за устойчивост, които да се използват във 
финансовия сектор. Целта на таксономията и критериите за устойчивост във 
финансовия сектор е да се предостави на инвеститорите инструмент за класифициране 

на степента на устойчивост на техните инвестиции в икономически дейности.  
 

Целта на изискванията за устойчивост в ОСП е преди всичко да се гарантира, че 
произведената биомаса отговаря на съответните правни стандарти и осигурява ползи за 
околната среда и климата благодарение на спазването на задължителни правила за 

добро селскостопанско и екологично състояние. Тези ползи включват намалено 
замърсяване на въздуха. 

 
Освен това изискванията за устойчивост, заложени в Директивата за енергията от 
възобновяеми източници, имат за цел да се гарантира, че биомасата, произведена за 

възобновяема енергия, не вреди на околната среда и не генерира загуби на въглерод, 
които биха възпрепятствали намаляването на парниковите газове чрез използването на 

биоенергия, което е основната цел на тази директива.  
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Ще работя в тясно сътрудничество с членовете на колегиума, за да избегнем 
евентуални припокривания и несъответствия по отношение на критериите за 

устойчивост.  
 

6.4 Ще отдадете ли предимство на малките и средните стопанства пред големите 

стопанства? Вие нееднократно заявихте, че най-вече малките и средните 
стопанства са в състояние да произвеждат устойчиви продукти и да се борят с 
изменението на климата. Какви са доказателствата за това изявление? 

Моят дълг като комисар, отговарящ за земеделието, ще бъде да се грижа за всички 
видове стопанства — независимо дали са малки, средни, или големи. Несъмнено, 
малките и семейните стопанства се нуждаят от по-голямо публично подпомагане и 

имат огромен принос за постигането на общата цел за устойчивост във всичките ѝ 
измерения (икономическо, екологично, социално и териториално) и за 

удовлетворяването на обществените потребности. 

6.5 Можете ли да потвърдите, че бъдещите екосхеми ще възнаграждават 
земеделските стопани и че тези възнаграждения могат да надхвърлят принципа за 
покриване на разходите, прилаган в стълб 2 на ОСП? 

Преди всичко, искам да потвърдя, че подпомагането, насочено към устойчиви 

селскостопански практики, позволява на държавите членки да предлагат размери на 
плащане, които може да са по-високи от простото компенсиране на направените 

разходи и пропуснатите приходи. 

Вярвам, че тази възможност отразява потенциала, който виждаме в селското 
стопанство. Екосхемите бяха замислени като елемент, внасящ коренна промяна. Те са 
нов инструмент, който ще насърчи възможно най-голям брой земеделски стопани да 

възприемат селскостопански практики, които ще бъдат благоприятни за климата, 
биологичното разнообразие и природните ресурси и ще допринесат за изпълнението на 

общите цели, свързани с намаляване на употребата на пестициди (които ще бъдат 
конкретизирани в бъдещата стратегия „От фермата до трапезата“) и с ограничаване на 
изменението на климата въз основа на ангажиментите на държавите членки. Така 

земеделските стопани ще се превърнат в реален фактор за осъществяването на 
Европейския зелен курс. 

Накрая, позволете да Ви уверя, че въпреки че предложението предоставя на държавите 

членки необходимата гъвкавост, така че те да могат да разработват схеми, които са 
съобразени с националните им условия и отговорят на местните нужди, същевременно 

са налице правила, които да гарантират, че подпомагането си остава предназначено за 
същинските земеделски стопани, които извършват селскостопански практики върху 
земя, отговаряща на критериите за директни плащания. Аз ще отстоявам този принцип 

по време на бъдещите преговори, за да може средствата да остават в селскостопанския 
сектор, където те са особено необходими. 

7/ Съгласен ли сте с намаляването на разходите по ОСП, както е предложено в 

проекта на многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.? 
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Предложението относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., 
което Комисията представи през май 2018 г., е една добра основа. То трябва да се 

разглежда в по-широк контекст. Мисля, че в предложението е постигнат справедлив и 
разумен баланс по отношение на необходимостта да се осигури адекватно финансиране 

както за новите приоритети, така и за по-традиционните политики, каквито са общата 
селскостопанска политика и политиката на сближаване. Освен това в  него трябваше да 
се вземе предвид оттеглянето на Обединеното кралство — важен нетен вносител в 

бюджета на ЕС. 

В този сложен контекст Комисията предложи само умерено намаление на средствата за 

общата селскостопанска политика. В предложението се предвижда директните 
плащания и занапред да играят ключова роля за подпомагането на европейските 
земеделски стопани, като се задълбочава сближаването на директните плащания в 

отделните държави членки и се запазва адекватно равнището на публичното 
подпомагане за развитието на селските райони. Освен това предложеното увеличение 

на националното съфинансиране по линия на развитието на селските райони, 
съгласувано с предложеното по линия на политиката на сближаване, ще осигури 
достатъчно средства за земеделските стопани по места. 

Смятам, че предложението, представено от сегашната Комисия, е добра основа за 
преговорите по многогодишната финансова рамка. Длъжни сме да намерим приемлив 

за всички компромис, като общата цел е да осигурим модерен и амбициозен бюджет на 
ЕС, с който да посрещнем както традиционните предизвикателства, така и новите 
приоритети. В качеството си на комисар по въпросите на земеделието ще отстоявам 

един силен бюджет за този сектор. 

 


