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Съобщение за пресата
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За незабавно публикуване
Люксембург, 9 юли 2014 г.

Одиторите на ЕС считат, че Комисията не е извършвала достатъчен надзор на „процеса на отделяне на помощите от 
производството“ във връзка с подпомагането от ЕС за земеделието, прието по време на проверката на състоянието на ОСП 
през 2008 г. 
 
В публикуван днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се установява, че Комисията не е извършвала адекватен 
надзор на държавите членки във връзка с изчисляването на правата за получаване на плащания по подпомагането от ЕС за 
земеделието в рамките на схемата за единно плащане за периода 2010—2012 г. Разпределянето на наличното 
подпомагане от държавите членки не съответства винаги на принципите и целите на политика на ЕС, а 
правата за получаване на плащания понякога не са правилно изчислени. 
 
„Въведената през 2005 г. Схема за единно плащане (СЕП) заменя повечето от предишните преки плащания, обвързани със 
земеделското производство. Проведената през 2008 г. проверка на реформата на ОСП от 2003 г., известна като „Проверка на 
състоянието“, разширява обхвата на СЕП за сектори на земеделието, в които до тогава схемата не е била въведена или е била 
въведена само частично. Държавите членки разполагат със значителна свобода на преценка по отношение на разпределянето и 
изчисляването на правата за получаване на плащания. Комисията обаче запазва крайната отговорност за изплащането на 
подпомагането от ЕС за земеделските производители. Сметната палата установи, че Комисията не е приела ясни правила за 
прилагане и не е извършвала адекватен надзор на държавите членки във връзка с разпределянето на наличното подпомагане за 
земеделските производители в размер на приблизително 4,2 млрд. евро по време на периода 2010—2012 г. Вследствие на това 
критериите, определени от държавите членки, понякога не спазват принципите на ЕС, и по-специално принципа за равно 
третиране на земеделските производители, принципа на пропорционалност и принципа за добро финансово управление, а правата 
за получаване на плащания на земеделските производители понякога не са правилно изчислени.“ заяви г-н Augustyn Kubik, членът на 
ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада. „Това може да има също така важно отражение върху новите схеми за плащане за 
земеделските производители от 2015 г. нататък.“  
 
Отделянето на преките помощи за земеделските производители от производството и въвеждането на СЕП са основни елементи от 
процеса на реформа на Общата селскостопанска политика от 2003 г. Главната цел на СЕП е да промени ориентацията на политиката от 
пазарна подкрепа към необвързано с производството подпомагане на доходите на земеделските производители, като по този начин се 
подобри пазарната ориентация на земеделските производители и се постигне по-голяма децентрализация. СЕП досега е въведена в 
18 държави членки и представлява 54 % от целия бюджет на ЕС за земеделие и развитие на селските райони. Подпомагането в рамките 
на СЕП е независимо („необвързано“) от реалното земеделско производство, но земеделските производители трябва да притежават 
права за получаване на плащания и допустима за подпомагане земя, за да получават подпомагане по СЕП. СЕП остава в сила до края на 
2014 г. От 2015 г. нататък СЕП ще бъде заменена от нова базова схема за плащания, която също ще бъде основана на права за получаване
на плащания. При определени условия държавите членки могат да прехвърлят настоящата стойност на правата за получаване на 
плащания в новата система. По този начин изчисляването на правата за получаване на плащания по СЕП може да окаже влияние върху 
бъдещите плащания на земеделските производители до 2021 година. 
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Бележки към издателите: 
 
Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви 
одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението. 

Този специален доклад (№ 8/2004), озаглавен „Ефективно ли е управлявала Комисията интегрирането на обвързаното с 
производството подпомагане в Схемата за единно плащане?“, направи оценка на това как Комисията е управлявала интегрирането на 
подпомагането от ЕС, обвързано със специфични характеристики на земеделското производство (напр. обработвана земя или брой на 
животните), в Схемата за единно плащане (СЕП) след проверката на състоянието на Общата селскостопанска политика (ОСП) през 
2008 г. По-точно, одиторите на ЕС провериха дали Комисията е извършвала адекватен надзор и проверка на изчисляването на правата 
за получаване на плащания в държавите членки, дали законодателството на държавите членки е в съответствие с принципите и 
изискванията на правната уредба на ЕС, както и дали компетентните органи са въвели ефективни проверки, които да гарантират 
правилното изчисляване и разпределяне на правата за получаване на плащания. 
 
Сметната палата установи, че Комисията не е използвала правомощията си, за да гарантира, че прилаганите при разпределянето на 
наличното подпомагане критерии във всички случаи съответстват на принципите на ЕС, и по-специално на принципа на 
недискриминация на земеделските производители и на принципа на пропорционалност, както и че те са следвали принципа на добро 
финансово управление или потенциално са нарушили пазарните условия.  
 
Въпреки че държавите членки са използвали до голяма степен правилно референтните данни на земеделските производители, 
одиторите на ЕС установиха съществени слабости при правилното изпълнение на правилата и принципите за изчисляване. При 
въведената от Комисията рамка също така не е достатъчно ясно какви проверки следва да бъдат извършвани от държавите членки, за 
да се гарантира правилното изчисляване на правата за получаване на плащания, а качеството на системите за контрол на държавите 
членки варира значително. Освен това се наблюдават слабости в начина, по който Комисията извършва мониторинг на спазването на 
приложимите тавани, проверява доколко държавите членки спазват приложимата правна рамка на ЕС и налага корекции на грешките. 
 
Одиторите на ЕС препоръчват на Комисията: 

• да осигури последователното прилагане на мерките на ОСП за новите схеми за преки плащания в бъдеще, като определи 
ясни насоки на съответните нива и изисква от държавите членки да демонстрират, че приетите от тях критерии са обективни 
и недискриминиращи и помагат да се избегнат нарушенията на пазара и на конкуренцията; 

• да извършва ефективен надзор на спазването на приложимите тавани и да възприеме по-последователен подход за 
проверка на уравняването с оглед на съответствието, който да вземе под внимание специфичните рискове на подобна схема 
за подпомагане, основана на права за получаване на плащания, и да ускорява проследяването на случаите на 
несъответствие; 

• да наложи корекции на правата за получаване на плащания, чиито стойности не са били изчислени в съответствие с 
приложимите правила, както и възстановяване на неправомерно разпределените права за получаване на плащания по СЕП, 
по-специално в случаите на систематични грешки; както и 

• да осигури приемането от страна на разплащателните агенции на ясни процедури, които да включват ефективни проверки на 
надеждността на данните, свързани с изчисленията, както и на точността на правата за получаване на плащания, 
разпределени от държавите членки. 
 

Кратко видеоинтервю с члена на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада, може да видите на: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

Вж. също така свързания с темата Доклад № 5/2011 на ЕСП „Схема за единно плащане (СЕП): въпроси, които следва да бъдат 
разгледани с оглед усъвършенстване на доброто финансово управление“: 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_EN.PDF 


