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На 18 ноември 2010 г. Комисията реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно: 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – 
Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите 
предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните 
ресурси и териториалния баланс“ 
COM(2010) 672 окончателен. 

 

Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
28 февруари 2011 г. 
 

На 470-ата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 март 2011 г. (заседание от 16 март), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
197 гласа „за“, 26 гласа „против“ и 17 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) оценява положително 

съдържанието на документа на Комисията и направените от нея предложения и 
изтъква, че в съобщението са взети под внимание голяма част от бележките, 
които ЕИСК е формулирал в свои предходни становища. ЕИСК призовава Комисията 
по-добре да изясни съществуващите връзки между цели, инструменти и финансови 
средства на ОСП след 2013 г. Реформата на ОСП следва да се осъществи по начин, 
който да гарантира рентабилността на селското стопанство и справедлив доход за 
земеделските стопани в целия ЕС. 

 
1.2. Първостепенната задача на ОСП е да подчертае ролята на земеделските стопани като 

производители на храна за ежедневна консумация и също, в нарастваща степен, 
на екологична и устойчива енергия. Освен това земеделието и горското стопанство 
трябва да укрепят своя важен принос за устойчивото управление на природните 
ресурси, като предоставят възможност да се даде конкретен отговор на важните 
въпроси, свързани с борбата с изменението на климата, недостига на вода, опазването 
на околната среда и биологичното разнообразие1, както и с териториалното развитие. 

 

                                                      
1

 COM(2010) 548 окончателен – „Оценка от 2010 г. на изпълнението на плана за действие на ЕС за опазване на 
биологичното разнообразие“. 
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1.3. ЕИСК изразява съгласие относно необходимостта от преодоляване на историческите 
референтни периоди при определяне на размера на помощите и подчертава значението 
на преките плащания в рамките на общата селскостопанска политика за запазването на 
европейския модел на селско стопанство. Те са много съществени, тъй като 
представляват компенсиране за желаните от обществото високи стандарти в ЕС и 
възнаграждение за онези видове принос на селското стопанство, които не получават 
пазарна компенсация. Освен това в условията на все по-нестабилни пазари преките 
плащания продължават да изпълняват функцията на защита срещу риск и гаранция за 
доходите на земеделските стопани. По мнение на ЕИСК предоставяните за обществото 
блага и услуги са свързани с устойчивото развитие, опазването на околната среда, 
жизнеспособността на селските райони, намаляването на бедността, продоволствената 
сигурност, защитата на труда и защитата на потребителите. 

 

1.4. Освен това ЕИСК счита, че е изключително важно този процес на преразглеждане да не 
предизвиква сътресения в целите и механизмите на функциониране на ОСП, 
предназначени за оказване на подкрепа на операторите в земеделския, хранителния и 
екологичния сектор при изготвянето на техните дългосрочни и средносрочни планове. 
Във връзка с това ЕИСК смята за целесъобразно да се предвиди достатъчно дълъг 
преходен период, съответстващ на продължителността на новия програмен период, 
който ще приключи през 2020 г., за да се даде възможност на земеделските стопани, 
особено на тези, които са инвестирали при определени условия, да се приспособят към 
премахването на историческите референтни периоди при определянето на размера на 
единното плащане. По отношение на новите държави-членки Комитетът припомня, 
че преходният период за излизане от опростената схема за единно плащане на площ 
завършва през 2013г. Накрая, ЕИСК отправя искане за потвърждаване на инструмент за 
национална и регионална гъвкавост от типа на член 682 за отпускането на специфични 
помощи и за гарантиране на цялостна координация с мерките по втория стълб, 
общата организация на пазарите в сектор плодове и зеленчуци и средствата от 
насърчителните фондове. 

 

                                                      
2 

 Регламент (EО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за 
директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани, за изменение на Регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 
и за отмяна на Регламент (EО) № 1782/2003(OВ L 30 от 31.1.2009 г., стр. 16). 
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1.5. ЕИСК изразява съгласие с целта за ограничаване на отпускането на помощи от ОСП, 
насочени единствено към активните земеделски стопани, като се популяризира 
европейският селскостопански модел посредством действия както по първия, така и 
по втория стълб. Всички плащания по първия и втория стълб трябва да бъдат насочени 
към решаване на социални, екологични и икономически проблеми. Във връзка с това 
ЕИСК призовава Комисията да предостави дефиниция за „активен земеделски 
стопанин“, която да бъде приложима на цялата територия на Общността. 
ЕИСК предлага дефиницията за „активен земеделски стопанин“ да се опре на 
изискването за производство и продажба на земеделска продукция, включително и чрез 
пряка продажба на местните пазари, както и за създаване на общественополезни стоки 
и услуги. 

 
1.6. ЕИСК счита, че политическото решение на Европейския съвет да гарантира условията 

за селското стопанство в целия ЕС трябва да продължи да бъде изрична цел на 
преразглеждането на ОСП. ЕИСК смята за целесъобразно да не се премахват 
помощите, отпускани в рамките на втория стълб на активни земеделски стопани от 
необлагодетелствани в природно и климатично отношение райони. 
Чрез допълнителното подпомагане в зависимост от площта, отпускано на земеделските 
стопани от необлагодетелстваните райони, може да се избегне прекратяването на 
земеделското производство на територията на ЕС, като по този начин се допринесе за 
осъществяването на целта, свързана с продоволствената сигурност. ЕИСК отправя 
искане Комисията в най-скоро време да публикува предложението си относно 
преразглеждане на критериите за идентифициране на другите необлагодетелствани 
райони (междинни райони), с цел да се даде възможност за подходяща консултация с 
всички заинтересовани страни. 

 
1.7. ЕИСК изразява съгласие с приемането на тавани за плащанията, които трябва да се 

прилагат в зависимост от земеделската структура на страната или на конкретния 
регион. ЕИСК предлага въвеждането на тавани в зависимост от броя работници в 
стопанството (наемен и собствен труд), отчитайки също и работата на земеделския 
стопанин, като по този начин се гарантира оправдаването, включително и в социално 
отношение, на използването на икономически ресурси, ангажирани във 
функционирането на ОСП. Освен това ЕИСК смята, че е необходимо да се отчита и 
спецификата на стопанствата, състоящи се от кооперации и сдружения на земеделски 
производители, като се установи връзка между плащането и броя съдружници. 

 
1.8. Новата ОСП ще трябва да се стреми към постигане на приоритета, свързан с 

осигуряването на конкурентен и иновационен сектор на селскостопанските и 
хранителните продукти в ЕС, който може да допринесе за подобрението на социално-
икономическите условия, заетостта и безопасността на работещите в земеделския 
отрасъл, обвързвайки отпускането на помощи с пълното изпълнение на социалните 
клаузи, със специален акцент върху спазването на законите и трудовите договори. 
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1.9. Комисията трябва да изясни прилагането на „екологизиране“ на прякото плащане, 
като представи окончателна оценка на отражението на това предложение върху 
настоящите програми от втория стълб, свързани с околната среда. ЕИСК приканва 
Комисията да разгледа евентуални алтернативни подходи. Едно от предложенията би 
могло да бъде това изплащането на екологичния компонент на прякото плащане да е 
подчинено на задължителното участие в определени агроекологични мерки, които са в 
състояние действително да се отразят на терена, при условие че финансовите стимули 
покриват напълно по-високите разходи и че бюрократичните процедури са сведени до 
минимум. За тази цел Комисията би трябвало да определи списък със съответните 
мерки, от които земеделците биха могли да избират тези, които в най-голяма степен 
отговарят на тяхната конкретна ситуация. Изпълнението на тези действия би трябвало 
да бъде структурирано на регионално равнище, така че да се отрази положително на 
доходите. 

 
1.10. ЕИСК смята, че е невъзможно да се извърши ефикасна реформа на ОСП след 2013 г. 

без да се разполага с ясни насоки относно взетите решения за размера и структурата на 
бюджета на ЕС. Във всеки случай ЕИСК счита, че е необходимо да се гарантира поне 
потвърждаването на квотата, която ЕС досега е отделял за ОСП. 

 
1.11. ЕИСК посочва, че по-нататъшното отваряне на селскостопанските пазари на ЕС ще 

доведе до изостряне на конкуренцията, а нестабилността на международните пазари ще 
оказва все по-голямо влияние върху производствените цени. Комитетът изразява 
загриженост, че пазарите не могат да бъдат стабилизирани в достатъчна степен с 
помощта на съществуващите инструменти. Това трябва да се има предвид в 
предстоящата реформа не само с цел пренасочването на преките плащания, а и за да се 
изменят инструментите за стабилизиране на пазарите. 
 

2. Резюме на съобщението 
 
2.1 Цели на общата селскостопанска политика (ОСП) 
 
2.1.1 Според Европейската комисия ОСП след 2013 г. трябва да допринесе за осъществяване 

на следните цели3: 
 

• жизнеспособно производство на храни; 
• устойчиво управление на природните ресурси и действия във връзка с климата; 
• запазване на териториалния баланс и на разнообразието на селските райони. 

 

                                                      
3

 Европейска комисия, съобщение за пресата IP/10/1527 от 18 ноември 2010 г. 
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2.2 Инструментите на бъдещата ОСП 
 

2.2.1 Според Комисията отделените от производството преки плащания остават основен 
източник на подкрепа за европейското земеделие (базово пряко плащане, отделено от 
производството и еднакво за всички производители от определен регион или 
държава-членка). С оглед подобряване на ефикасността и справедливостта се 
предвижда преминаване от историческите плащания към фиксирано и единно плащане 
на площ (основно плащане). Същевременно различаващите се в различните региони на 
ЕС икономически и природни условия, в които се намират земеделските стопани, 
са основание за справедливо разпределение на преките плащания. Това плащане ще 
бъде основано на прехвърляеми права, които да се активират посредством 
обвързването им със земеделски площи и които да отговарят на изискванията за 
кръстосано спазване. Последните трябва да се опростят и да се допълнят от целите на 
рамковата директива за водите. Предлага се да се разгледа въвеждането на горна 
граница на помощите за стопанство („таван“), последиците от която биха могли да 
бъдат смекчени в зависимост от равнището на заетост. 

 

2.2.2 Според Комисията ОСП след 2013 г. трябва да предвижда други два вида преки 
плащания, насочени към насърчаване на едно по-екологосъобразно земеделие 
(„екологизиране“ на преките помощи): 1) плащане на хектар, приложимо в целия ЕС, 
което се предоставя при условие, че земеделските стопани поемат агроекологични 
ангажименти, които надхвърлят рамките на кръстосаното спазване (постоянни пасища, 
редуване на културите, оставяне под угар от екологични съображения и др.); 
2) допълнително плащане на площ, допълващо помощта по линия на втория стълб на 
ОСП, което се отпуска на земеделски стопани, работещи в райони с неблагоприятни 
условия и/или със специфични природни характеристики, създаващи затруднения. 

 

2.2.3 Предвиждат се няколко изключения от пълното отделяне на помощите. За някои 
региони и специфични производства се предвижда възможността за предоставяне на 
свързани с производството помощи в рамките на конкретни финансови ограничения. 
За дребните земеделски стопани се предвижда специфична и опростена система за 
помощ, за да се избегне загубата на работни места в селските райони. В отговор на 
критиките, отправени от Европейската сметна палата по повод механизмите на 
функциониране на преките помощи, се предлага отпускането на помощ да се 
съсредоточи само върху активните земеделски стопани. 

 

2.2.4 Според Комисията е необходимо да се предвиди запазването на някои пазарни мерки. 
Тези инструменти трябва да могат да се активират в кризисни ситуации, с цел да се 
противодейства на спешните ситуации. По-специално се предлага удължаването на периода 
на интервенция, прилагането на предпазни клаузи, прибягването до частно складиране 
спрямо други продукти и, накрая, подобряването на контрола. В този контекст Комисията 
обявява представяне на предложения за стабилизиране на пазара на мляко и подчертава 
необходимостта от обсъждане на бъдещето на захародобивния отрасъл. ОСП след 2013 г. ще 
предвижда, освен това, приемането на конкретни мерки относно функционирането на 
веригата за доставки на храни и подобряването на пазарната сила на земеделските стопани. 
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2.2.5 Според Комисията общата структура на ОСП ще продължи да се основава на 
два стълба. Помощта, предоставяна за развитието на селските райони, трябва да бъде 
насочена главно към конкурентоспособността, иновациите, борбата с изменението на 
климата и към околната среда, съгласно стратегията „Европа 2020“. С оглед на това се 
предвижда в рамките на втория стълб да се въведат инструменти, предназначени за 
управлението на рисковете – инструменти, които държавите-членки могат да 
използват за гарантиране на стабилизирането на производството и доходите на 
земеделските стопани. 

 

3. Общи бележки 
 

3.1 ЕИСК изтъква, че в съобщението си Комисията приема следните бележки, 
формулирани в предходни становища на Комитета4: 

 

• необходимостта от справедливо разпределяне на средствата между държавите-членки; 
• изискването за преодоляване на историческите референтни периоди за определяне 

на стойността на правата на единно плащане; 
• въвеждането на „екологизиране“ на единното плащане с цел: посрещане на новите 

предизвикателства, по-специално изменението на климата, енергията от 
възобновяеми източници, управлението на водните ресурси и биологичното 
разнообразие5; повишаване на съответствието между размера на отпуснатата 
помощ и стоките и услугите, които земеделецът предоставя на местната общност и 
които обикновено не се заплащат от пазара; и предоставяне на компенсации на 
земеделските стопани, работещи в райони с неблагоприятни климатични и 
природни условия, водещи до по-високи разходи; 

• необходимостта от насочване на преките плащания единствено към активните 
земеделски стопани, отчитайки съществуващата и създадената заетост във всяко 
земеделско стопанство, по-специално броя работници в стопанството (наемен и 
собствен труд), включително работата в селското и горското стопанство, извършена 
по договор. 

 
3.2 В становище NAT/449 „Реформата на ОСП през 2013 г.“ ЕИСК „призовава 

Комисията, Съвета и ЕП най-напред да посочат недвусмислено целта на ОСП и след 
това да представят необходимия за нея набор от инструменти и нужните финансови 
средства“. ЕИСК изтъква, че в текста на съобщението Комисията не следва същата 
логическа последователност. По тази причина призовава Комисията по-добре да изясни 
съществуващите връзки между цели, инструменти и финансови средства в ОСП след 
2013 г. 

 

                                                      
4 

 Становище на ЕИСК „Реформата на ОСП през 2013 г.“ (ОВ С 354, 28.12.2010 г., стр. 35, параграф 5.6.11). 
5 

 Решение на Съвета от 19 януари 2009 г. за изменяне на Решение 2006/144/ЕО относно стратегическите насоки на 
Общността за развитие на селските райони (програмен период 2007 г.- 2013 г.) (OВ L 30 от 31.1.2009 г., стр.. 112). 
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3.3 Цели 
 

3.3.1 В становище NAT/449 ЕИСК припомня, че „ОСП след 2013 г. трябва да бъде водена от 
европейския селскостопански модел, основан на принципите на продоволствена 
независимост, устойчивост и отговарящ на реалните потребности на селскостопанските 
производители и потребителите“. ЕИСК възнамерява да изтъкне главните цели, 
от които трябва да бъде водена ОСП: 

 

• да допринесе за продоволствената сигурност на европейско и световно равнище, 
както по отношение на количеството, така и на качеството6; 

• да спомогне за стабилизирането на пазарите7 чрез ограничаване, по-специално, 
на колебанията в цените на земеделските продукти; 

• да оказва подкрепа на доходите на европейските земеделски стопани, които са 
по-ниски от доходите на действащите оператори в други сектори на европейската 
икономика8; 

• да допринесе за създаването на система от търговски правила, които да дават 
възможност да се запази европейският модел на селско стопанство и хранително-
вкусова промишленост и да се избегне нарушаването на конкуренцията; 

• да даде възможност на земеделските стопани да си възвърнат пазарната сила по 
отношение на дистрибуторите и особено на големите търговски вериги9; 

• да насърчава устойчивото използване на ресурсите, запазването на естествените 
местообитания и на биологичното разнообразие, така че земеделските и горските 
стопани да участват по-активно в борбата с изменението на климата10; 

• да подкрепя производството и продажбата на качествени местни продукти в 
селските райони посредством насърчаването на алтернативни начини на 
разпространение11; 

• да създаде правните условия, които да позволяват на земеделските стопани да 
управляват къси и прозрачни вериги за доставка; 

• да насърчава, с оглед на стратегията „Европа 2020“, образованието и иновациите 
(интелигентен растеж), развитието на възобновяемите енергийни източници 
(устойчив растеж) и укрепването на потенциала на селските райони за заетост 
(приобщаващ растеж), при съблюдаване на добрите практики в областта на 
заетостта, на договорите и на сезонната земеделска работа в ЕС и извън него. 

                                                      
6 

 Становище на ЕИСК относно „Бъдещето на ОСП след 2013 г.“ (ОВ С 318, 23.12.2009 г., стр. 66, параграф 2.3). 
7 

 Становище на ЕИСК относно „Реформата на Общата селскостопанска политика през 2013 г.“ (OВ C 354 от 
28.12.2010 г., стр. 35, параграф 5.2) и становище на ЕИСК „Проверка на здравословното състояние и бъдещето на ОСП 
след 2013 г.“ (ОВ C 44, 16.2.2008 г., стр. 60, параграф 7.4.2). 

8 
 Становище на ЕИСК относно „Реформата на Общата селскостопанска политика през 2013 г.“ (OВ C 354 от 

28.12.2010 г., стр. 35, параграф 3.7). 
9 

 Становище на ЕИСК относно „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (OВ C 48 от 
15.02.2011 г., стp. 145, параграф 3.6). 

10 
 Становище на ЕИСК относно „Реформата на ОСП през 2013 г.“ (OВ C 354 от 28.12.2010 г., стp. 35, параграф 4.7). 

11 
 Становище на ЕИСК относно „Реформата на ОСП през 2013 г.“ (OВ C 354 от 28.12.2010 г., стp. 35, параграф 5.5.15). 
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3.3.2 Въпросът за продоволствената сигурност на разумни цени остава приоритетна цел на 

селското стопанство на Европейския съюз в контекста на международната ситуация, 
характеризираща се с демографски натиск и нарастване на потреблението, на които ще 
трябва да се даде политически и стратегически отговор, ориентиран към развитие и 
глобална продоволствена сигурност. 

 
3.3.3 ЕИСК смята, че европейските земеделски стопани са заинтересовани от това да получат 

„справедлив доход от продажбата на своите продукти на пазара и оценка на дейността, 
която извършват в полза на обществото в рамките на европейския селскостопански 
модел“12. Следователно ролята на ОСП не може да се ограничи само до 
разпределението на средствата. Във връзка с това ЕИСК призовава Комисията да 
изясни по какъв начин новата ОСП възнамерява да се справи с проблема, свързан със 
стабилизирането на пазарите, по-специално като предложи решение на проблема с 
цените на селскостопанските продукти и доходите на земеделските стопани. 

 
3.3.4 Цел на европейската селскостопанска политика трябва да бъдат иновациите и 

конкурентоспособността. ЕИСК смята, че трябва да се засили приносът на развитието 
на селските райони и на политиките относно горите на ЕС за запазването на 
биологичното разнообразие, улавянето на въглерода, производството и икономиите на 
енергия, производството и популяризирането на хранителни продукти и за 
балансираното териториално развитие. Развитието на селските райони може да 
предостави възможности за създаване на нови предприятия и по-голяма заетост в 
селските райони чрез насърчаване на разнообразяването на възможностите за доход в 
селското стопанство. Накрая е необходимо да се припомни, че дейността по преработка 
на хранителните продукти е една от основните икономически дейности, които се 
извършват в селските райони. Във връзка с това в рамките на развитието на селските 
райони не трябва да се пропуска да се подкрепят разположените в селските райони 
предприятия от хранителната промишленост, които съвместно със земеделските 
стопани работят в областта на научноизследователската и развойна дейност, 
обучението, иновациите, насърчаването на износа, както и тези, които осъществяват 
инициативи в сферата на сътрудничество между предприятия (например съвместни 
предприятия) с цел засилване на конкурентоспособността им на пазара. 

 

                                                      
12 

 Становище на ЕИСК относно „Реформата на ОСП през 2013 г.“ (OВ C 354 от 28.12.2010 г., стp. 35, параграф 5.3). 
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3.3.5 ЕИСК припомня, че независимо от факта, че колебанията в цените на пазарите на 
селскостопанска продукция са ендемичен проблем за отрасъла, през последните години 
тези колебания се изостриха в особена степен поради различни фактори, между които са 
екстремните метеорологични условия, цената на енергията, спекулативните явления и 
повишаването на търсенето в световен мащаб, дължащо се на демографския ръст. 
Във връзка с това ЕИСК припомня, че след значителния ръст в цените на земеделската 
продукция през периода 2006-2008 г. и последвалото го съществено намаление, 
през последните месеци отново се наблюдава увеличение. ЕИСК смята, че тези 
екстремни колебания в цените на селскостопанската продукция водят до отрицателни 
последици както за производителите, така и за потребителите. Освен това ЕИСК изразява 
загриженост, че и в ЕС инвеститори извън земеделския сектор във все по-голяма степен 
се опитват да купуват земя с цел инвестиции или спекулации, което със сигурност не 
може да бъде в духа на европейския модел на селско стопанство. 

 

3.3.6 Новата ОСП трябва да насърчава и подкрепя създаването на нови стопанства, 
привличайки по-специално младите хора към отрасъла, включително за да се гарантира 
бъдещето на европейското селско стопанство. Смяната на поколенията е нужна, 
тъй като само 7% от европейските земеделски стопани са на възраст под 35 години, 
а в някои държави-членки ситуацията е още по-критична. Към настоящия момент в 
ЕС-27 всеки трети собственик на стопанство е на възраст над 65 години и много от тях 
ще се пенсионират през следващите години. Във връзка с това е необходимо ОСП да 
допринесе за осъществяването на политика с европейско измерение по отношение на 
започването на селскостопанска дейност, в синергия с провеждането на амбициозна 
политика на заетост в селскостопанския сектор. 

 

3.4 Инструменти 
 

3.4.1 ЕИСК подчертава важността на преките плащания в рамките на ОСП за запазването на 
европейския селскостопански модел. Отпускането на преки плащания всъщност 
подкрепя европейските земеделски производители, предлагащи публични блага и 
услуги с висока стойност за обществото, които обаче не се заплащат в достатъчна 
степен от цените, образувани на пазарите на селскостопански и хранителни продукти. 

 
3.4.2 Необходимо е да се предвиди опростяване на реда и условията на функциониране на 

инструментите на новата ОСП и по-специално - на единното плащане. 
ЕИСК е съгласен, че е необходимо да се опростят екологичните изисквания за 
кръстосано спазване чрез изискването за рационализация на системата за контрол и 
съответните процедури за намаляване на плащанията. ЕИСК изтъква факта, че реда и 
условията за достъп до „екологизация“ на преките плащания би трябвало да улесняват 
и насърчават достъпа на стопанствата до помощите от ОСП. В това отношение, както и 
във връзка с възможното разширяване на кръстосаното спазване (напр. директивата за 
водите), ЕИСК призовава Комисията да извърши внимателна оценка на отражението на 
тези разпоредби, като определи приложни процедури, които не водят до допълнителни 
усложнения за земеделските стопани. 
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3.4.3 ЕИСК изразява съгласие с принципа, съгласно който базовите плащания, които следва 

да се модулират на регионално равнище, трябва задължително да се свържат с 
определени дейности по опазване на околната среда. Текущите обсъждания показват, 
че е възможно да се окаже трудно да се разграничи екологичният компонент на първия 
стълб („екологизиране“ на преките плащания) от агроекологичните мерки в рамките на 
втория стълб. 

 
3.4.4 ЕИСК изразява съгласие с въвеждането на нов критерий за определяне на размера на 

преките плащания. Във връзка с това ЕИСК предлага да се обмисли набелязването на 
референтната територия (европейска, национална или регионална) за определяне на 
основния компонент на преките плащания. Освен това ЕИСК предлага да се провери 
възможността за подчиняване на един от компонентите на преките плащания на 
степента на използване на работна ръка и на възприемането на други добри практики в 
сферата на конкурентоспособността, труда и иновациите. 

 

3.4.5 ЕИСК одобрява въвеждането на прост и насочен конкретно към дребните земеделски 
стопани режим за подкрепа. Във връзка с това ЕИСК отправя искане Комисията да 
изясни критериите, които ще се приемат за определяне на „дребните земеделски 
стопани“. По-специално ЕИСК призовава да се отчитат специфичните структурни 
разлики, характеризиращи селското стопанство в различните държави-членки. 

 

3.4.6 ЕИСК си задава въпроси относно последиците от процеса на приспособяване на 
настоящите пазарни инструменти (гарантирани цени, мита, субсидии за износ, 
публично складиране, квоти, земи под угар и др.). Във връзка с това Комитетът 
подчертава, че мрежите за сигурност не са в състояние сами да гарантират 
стабилизирането на пазарите на селскостопанска продукция и да разрешат, 
по-специално, проблемите в сектора на млякото13. С оглед на укрепването на позицията 
на земеделските производители във веригата на създаване на стойност и справянето с 
проблема, свързан с нестабилността на цените и прекалено голямата пазарна сила на 
големите търговски вериги, ЕИСК смята за целесъобразно в ОСП след 2013 г. да се 
въведат специфични инструменти, управлявани пряко от земеделските производители 
или от техни представители, насочени към концентрация на предлагането и 
подобряване на търговските връзки посредством мерки и инструменти, 
вече експериментирани в някои общи организации на пазара. 

 

                                                      
13 

 Становище на ЕИСК относно „Проверка на здравословното състояние и бъдещето на ОСП след 2013 г.“ (OВ C 44 от 
16.2.2008 г., стp. 60, от параграф 7.4.13 до параграф 7.4.15) и становище на ЕИСК относно „Реформата на ОСП през 
2013 г.“ (OВ C 354 от 28.12.2010 г., стp. 35, параграф 5.5.9). 
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3.4.7 ЕИСК призовава да се засилят предвидените от ОСП мерки, насочени към 
подчертаване на качествата и популяризиране на местни селскостопански и хранителни 
продукти с високо качество на европейския пазар и на пазарите в трети страни, 
включително с оглед на по-доброто функциониране на веригите за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти, повишаването на осведомеността относно 
разнообразието от хранителни продукти, произвеждани на територията на ЕС, 
отговарянето на изискванията на потребителите и отварянето на нови пазари в 
чужбина. В този смисъл ЕИСК е заинтересован от въвеждането на най-добри практики 
за етикетиране на земеделските продукти, включително с цел да се отговори на 
нарастващото търсене на информация и прозрачност от страна на обществото. 

 

3.4.8 ЕИСК припомня, че в ЕС има над 40 милиона бедни, които не се хранят достатъчно. Във 
връзка с това ЕИСК призовава Комисията да засили насърчаваните в рамките на ОСП 
действия за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещите се хора в Общността. 

 

3.4.9 Развитието на селските райони може да допринесе за това да се даде отговор на 
изискванията на веригите за доставка и на селските райони. ЕИСК смята за целесъобразно 
да се запази настоящата организация на ОСП, предвиждаща разделение на два стълба, но 
препоръчва реорганизиране на мерките, които са от компетенцията на всеки от двата 
стълба, и повишаване на взаимното допълване между насърчаваните действия14. 

 

3.4.10 В съответствие с „европейския модел на селско стопанство“ важна задача на ОСП е да 
поддържа земеделското производство във всички части на ЕС. Във връзка с това ЕИСК 
подчертава специалното значение на мерките за необлагодетелстваните райони като 
част от развитието на селските райони. Утвърдени мерки, особено например 
компенсациите за неблагоприятни природни и климатични условия, би трябвало 
обезателно да продължат да се прилагат, за да се постигне възможно най-голяма 
приемственост. 

 

3.5 Бюджетът на ЕС и финансовите средства за ОСП 
 

3.5.1 ЕИСК е на мнение, че целите, които съвременното общество приписва на европейското 
селско стопанство са много амбициозни и трудно осъществими. Те изискват в бъдеще 
да се поддържа такава ОСП, която да бъде ефикасна по отношение на инструментите, 
предназначени за постигане на поставените цели, ефективна по отношение на 
системите за приложение и разполагаща с подходящи финансови средства15. 
Освен това е абсолютно необходимо ОСП да се интегрира във всички останали 
политики на Общността (предприятия, действия, свързани с климата, хоризонтални 
политики, икономика, финанси и данъчно облагане, заетост и социални права, 
енергетика и природни ресурси, околна среда, потребители и здравеопазване, 
външни отношения и външни работи, региони и местно развитие, наука и технология). 

 
                                                      
14 

 Становище на ЕИСК относно „Бъдещето на ОСП след 2013 г.“ OВ C 318 от 23.12.2009 г., стp. 66, параграф 4.3). 
15 

 Становище на ЕИСК относно „Бъдещето на ОСП след 2013 г.“ (OВ C 318 от 23.12.2009 г., стp. 66, параграф 2.5). 
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3.5.2 Според ЕИСК при обсъждането относно ОСП през 2020 г. е необходимо да се отчита 
фактът, че предвид финансовите перспективи и при липса на бюджетни корекции ще 
бъде трудно да се осъществят посочените в съобщението цели на бъдещата ОСП и да се 
защитава европейският селскостопански модел. 

 
3.5.3 ЕИСК е на мнение, че реформата на ОСП след 2013 г. представлява възможност за 

полагане на началото на обсъждане относно преразпределянето на финансовите 
ресурси както от първия, така и от втория стълб. В частност е необходимо да се реши 
проблемът с небалансираното разпределение на национално равнище на средствата на 
ОСП, което по-специално е в ущърб на новите държави-членки. Във връзка с това може 
да се каже, че с изоставянето на историческите референтни периоди възниква 
необходимостта от дефиниране на нов критерий за определянето, в национален мащаб, 
на максималния размер на преките плащания, отпуснати на всяка държава-членка. 
В този смисъл ЕИСК призовава, в прагматичен дух и отчитайки различната ситуация в 
различните държави-членки, да се вземат под внимание и други критерии освен 
националната земеделска площ. По-специално приемането на критерии, свързани с 
жизнения стандарт, заетостта, добавената стойност и разликите в агроклиматичните 
условия и в разходите на производителите, би могло да подчертае приноса на селското 
стопанство за териториалното развитие16. 

 
3.5.4 ЕИСК изразява съгласие с избора на Комисията да не се въвеждат форми на 

национално съфинасиране на действията, свързани с първия стълб. По отношение на 
втория стълб ЕИСК смята за целесъобразно да се запази националното съфинасиране за 
действия, свързани с развитието на селските райони. ЕИСК смята също така, 
че е необходимо да се анализират решенията, взети до този момент по отношение на 
стойността на националното съфинансиране на развитието на селските райони, с цел да 
се вземат под внимание бюджетните трудности на много държави-членки и да се 
насърчават по-добри резултати, свързани с разходите за инвестиции на национално 
равнище17. 

 
4. Специфични бележки 
 
4.1 ЕИСК призовава да се обмисли едно евентуално преразглеждане на законодателството на 

Общността в областта на конкуренцията, приложено към селскостопанския сектор, с оглед 
подобряване на механизмите на функциониране на веригите за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти и балансиране на разпределението на пазарната 
сила между субектите от веригата за производство и продажба на хранителни стоки, 
особено по отношение на търговците. 

 
                                                      
16 

 Становище на ЕИСК относно „Реформата на ОСП през 2013 г.“ (OВ C 354 от 28.12.2010, стp. 35, параграфи 5.7.4, 5.8.4 
и 5.8.5). 

17 
 Становище на ЕИСК относно „Проверка на здравословното състояние и бъдещето на ОСП след 2013 г.“ (OВ C 44 от 

16.2.2008 г., стp. 60, параграф 7.6.11). 
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4.2 ЕИСК изразява съгласие с укрепването на използваните в рамките на ОСП инструменти за 
управление на рисковете. ЕИСК смята, че тези инструменти трябва да допринесат за 
намаляване на колебанията в доходите и нестабилността на пазарите. Укрепването на 
застрахователните инструменти и създаването на взаимоспомагателни фондове трябва да 
помогне на земеделците да посрещнат санитарните и климатичните рискове, които се 
очаква да се увеличат в близко бъдеще. Припомняйки тежката криза, която засегна 
световните финансови институции, ЕИСК призовава Комисията възможно най-бързо да 
изясни оперативните методи, които ще бъдат приети за прилагането на тези инструменти. 
ЕИСК изразява съмнения относно възможността във втория стълб да се включат дейности 
по управлението на рисковете, като посочва, че задължението за национално съфинасиране 
може да разубеди държавите-членки да прилагат тези нови инструменти. 

 

4.3 ЕИСК обръща внимание на предложението на Комисията за популяризиране на 
алтернативни канали за разпространение, чрез които да се изтъкнат местните ресурси 
посредством действия в рамките на втория стълб, насочени към разпространение и 
укрепване на преките продажби и местните пазари. ЕИСК е на мнение, че тези 
алтернативни търговски практики трябва да се подкрепят, включително чрез 
определяне на ad hoc нормативна рамка на Общността. 

 
4.4 ЕИСК изразява желание за подновяване и положително приключване на преговорите в 

рамките на СТО, като припомня отражението по отношение на допълнителното 
отваряне на селскостопанските пазари, което търговските споразумения, особено с 
Меркосур, биха могли да дадат върху ефикасното функциониране на ОСП18. В тази 
връзка ЕИСК възнамерява да изтъкне факта, че това може да доведе до засилване на 
конкуренцията и колебанията в цените на селскостопанските продукти на 
международните пазари, което е необходимо да се вземе под внимание в процеса на 
реформиране на ОСП както при промяната в инструментите за стабилизиране на 
пазара, така и при преориентирането на инструмента на преките плащания. Освен това 
международната търговия може значително да допринесе за осигуряването на налична 
храна чрез увеличаване на количеството и чрез разширяване на разнообразието от 
храни на пазара19. ЕИСК припомня, че по отношение на задължителните 
производствени стандарти на Общността европейските земеделски стопани се намират 
в по-неблагоприятно положение от земеделските стопани от страни извън ЕС. 
Комитетът призовава за засилване на системите за контрол на вноса на суровини, 
които трябва да отговарят на изискванията към европейските продукти, защото в 
противен случай не само ще се стигне до форми на нелоялна конкуренция и социален 
дъмпинг, но и ще се получи сериозно отражение върху качеството на земеделската 
продукция и преработката на храните. 
 

                                                      
18 

 Становище на ЕИСК относно „Проверка на здравословното състояние и бъдещето на ОСП след 2013 г.“ (OВ C 44 от 
16.2.2008 г., стp. 60, параграф 7.4.9). 

19 
 COM(2010) 127 „Рамка за политиката на ЕС за подпомагане на развиващите се страни за справяне с 

предизвикателствата, свързани със сигурността на прехраната“. 
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4.5 ЕИСК призовава Комисията да предприеме мерки, чрез които да се разреши проблемът 
с дефицита на отглеждане на протеинови фуражни култури, който характеризира 
европейското селско стопанство и ограничава развитието на някои производствени 
отрасли на Общността. Във връзка с това ЕИСК внимателно следи извършването на 
действия, целящи постигането на синергия между програмите в областта на 
енергетиката и селското стопанство и действията за насърчаване на производството на 
растителни протеини в Европа. 

 
Брюксел, 16 март 2011 г. 
 

Председател 
на Европейския икономически и 

социален комитет 
 
 
 
 

Staffan NILSSON 

 

 
 
 

* 
 

* * 
 
 
 
 
 
NB:  Следва приложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
към становището на Комитета 

 

Следните изменения, които получиха поне една четвърт от подадените гласове, бяха 
отхвърлени по време на дебата: 
 

В параграф 1.5 се заличава последното изречение, както следва: 
 

„ЕИСК изразява съгласие с целта за ограничаване на отпускането на помощи от 
ОСП, насочени единствено към активните земеделски стопани, като се популяризира 
европейският селскостопански модел посредством действия както по първия, така и 
по втория стълб. Всички плащания по първия и втория стълб трябва да бъдат 
насочени към решаване на социални, екологични и икономически проблеми. Във връзка с 
това ЕИСК призовава Комисията да предостави дефиниция за „активен земеделски 
стопанин“, която да бъде приложима на цялата територия на Общността. ЕИСК 
предлага дефиницията за „активен земеделски стопанин“ да се опре на изискването 
за производство и продажба на земеделска продукция, създаване на 
общественополезни стоки и услуги и пряка продажба на местните пазари.“ 

 

Резултати от гласуването: 
 

Гласове „за“: 74 
Гласове „против“: 125 
Гласове „въздържал се“: 29 
 

Текстът на параграф 1.7 се заменя със следния текст: 
 

„ЕИСК изразява съгласие с приемането на тавани за плащанията, които трябва да се 
прилагат в зависимост от земеделската структура на страната или на конкретния 
регион. ЕИСК предлага въвеждането на тавани в зависимост от броя работници в 
стопанството (наемен и собствен труд), отчитайки също и работата на земеделския 
стопанин, като по този начин се гарантира оправдаването, включително и в социално 
отношение, на използването на икономически ресурси, ангажирани във 
функционирането на ОСП. Освен това ЕИСК смята, че е необходимо да се отчита и 
спецификата на стопанствата с повече собственици или състоящи се от кооперации и 
сдружения на земеделски производители, като се установи връзка между плащането и 
броя съдружници. ЕИСК не може да приеме въвеждането на таван за помощите. 
Всички земеделски стопани следва да бъдат третирани еднакво, независимо от размера 
или правния статут на тяхното стопанство. Ето защо според ЕИСК всякакъв таван 
на помощите ще нарушава принципа на равно третиране, тъй като не може да 
съществува обективна основа за определянето на подобен таван.“ 
 

Резултати от гласуването: 
 

Гласове „за“: 62 
Гласове „против“: 155 
Гласове „въздържал се“: 20 
 

_____________ 


