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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
I. Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС е предмет на преразглеждане, тъй
като настоящият седемгодишен период на планиране на финансите на ЕС и изпълнение
на политиките приключва през 2020 г. През ноември 2017 г. Комисията публикува
съобщение относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в което
представя възгледите си относно ОСП през периода след 2020 г.
II. Настоящият информационен документ е отговорът на Сметната палата на
съобщението на Комисията. В него анализираме основните тенденции и данните,
свързани със селското стопанство и селските райони, представяме нашите възгледи
относно настоящата ОСП и разглеждаме критериите и основните предизвикателства за
новата ОСП.
III. В съобщението се вземат предвид редица препоръки, отправени от ЕСП в рамките
на няколко години. В него се определя цел за разработване на нова рамка, основана на
изпълнението. Сметната палата обаче констатира, че някои от статистическите данни,
използвани в съобщението, не отговарят на определените от нея критерии в предишни
доклади и че въз основа на съобщението има вероятност подпомаганите мерки да
бъдат сходни с мерките, които са били подпомагани в миналото.
IV. Ключов елемент на съобщението е изборът на „нов модел за постигане на
резултати“ – основан на по-голяма гъвкавост и субсидиарност и предоставящ на
държавите членки по-голяма отговорност за изпълнението. Сметната палата счита, че
за успеха на новия модел на изпълнение са необходими:
• Мерки, разработени въз основа на солидни научни и статистически данни, които
показват, че те ще постигнат желаните резултати;
•

С новите „стратегически планове по ОСП“ да се определят подходящи,
амбициозни и проверими цели, които са в съответствие с целите на ЕС;

•

Надеждна рамка за мониторинг и оценка на изпълнението; и
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•

Солидна верига на отчетността и одитите, която да предоставя увереност както по
отношение на съответствието, така и на резултатите.

V. В съобщението на Комисията не е представено предложение. Определените
критерии в настоящия информационен документ ще зададат посоката на бъдещия
преглед от ЕСП на предложението на Комисията, когато то бъде публикувано. Сметната
палата предвижда, че този преглед ще доведе до становище относно окончателното
предложение.

6

ВЪВЕДЕНИЕ
Тема и цел
1. Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС е предмет на преразглеждане, тъй
като настоящият седемгодишен период на планиране на финансите на ЕС и изпълнение
на политиките приключва през 2020 г. Комисията възнамерява да представи през май
2018 г. законодателното си предложение за следващата ОСП заедно с оценка на
въздействието.
2. Ключова стъпка при изготвянето на реформата на ОСП за периода след 2020 г. беше
направена през ноември 2017 г., когато Комисията публикува съобщение относно
„Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ 1. Когато Комисията обяви
намерението си да публикува съобщението, Сметната палата планира като задача от
първостепенно значение в работната си програма за 2018 г. да го разгледа. На
6 декември 2017 г. Сметната палата също така получи искане за коментар от
отговорния член на Комисията, г-н Хоган.
3. Съобщението е съсредоточено върху:
•

продължаване на директното подпомагане на земеделските стопани, но със
засилено използване на инструменти за управление на риска и инициативи за
повишаване на пазарните приходи на земеделските стопани;

•

по-голям принос за постигане на целите на ЕС, свързани с околната среда
и климата;

•

внимание към „социално-икономическата структура“ на селските райони;

•

по-голяма насоченост към устойчивото селскостопанско производство,
здравето, прехраната, разхищаването на храни и хуманното отношение към
животните;

1

COM(2017) 713 окончателен: Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета,
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – „Бъдещето на
прехраната и селското стопанство“.
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•

по-добро използване на научните изследвания, иновациите и технологиите,
както и на финансовите инструменти; и

•

нов модел за постигане на резултати, основан на по-голяма гъвкавост
и субсидиарност и предоставящ на държавите членки по-голяма отговорност
за изпълнението.

4. Като външен одитор на Европейския съюз (ЕС) ролята на Сметната палата не е да
разработва бъдещата политика. Въз основа на опита си в извършването на одити обаче
Сметната палата може да предостави съвети на създателите на политиките в ЕС
относно това как да подобрят отчетността и цялостната ефективност и ефикасност на
ОСП. Това е целта на настоящия документ, който е отговор на съобщението на
Комисията относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Той не
представлява одитен доклад. Това е преглед, основан на публично достъпна
информация.
Подход и представяне
5. Мнението на Сметната палата, изразено в настоящия информационен документ 2, се
основава на:
•

предходната дейност на Сметната палата;

•

прегледи на външни доклади и консултации с външни експерти;

•

обсъждания със съответните генерални дирекции на Комисията 3.

6. В настоящия документ Сметната палата представя:

2

Информационният документ е резултат от преглед, а не от одит. Поради това той не е
свързан с нова одитна дейност, а се основава на публикувани одитни констатации,
заключения и препоръки и на друга публично достъпна информация. В приложение І е
представен пълен списък на публикациите, на които се позовава настоящият документ.

3

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, генерална дирекция
„Действия по климата“, генерална дирекция „Околна среда“, Евростат, генерална
дирекция „Регионална и селищна политика“, генерална дирекция „Здравеопазване
и безопасност на храните“.
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ключови данни и тенденции в сектора на селското стопанство и селските

•

райони;
•

възгледите си относно настоящата ОСП;

•

заключения, включително набор от критерии за оценка на законодателното
предложение за ОСП и произтичащата от него бъдеща политика, както
и основни предизвикателства за ОСП през периода след 2020 г.

КЛЮЧОВИ ДАННИ И ТЕНДЕНЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕКТОРА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
През последното десетилетие разходите за ОСП са били стабилни и насочени към
подпомагане на доходите
7. От 2006 г. насам разходите от бюджета на ЕС за ОСП възлизат средно на 54 млрд.
евро годишно. В номинално изражение бюджетът на ОСП остава относително стабилен
(вж. фигура 1).
Фигура 1 – Бюджетът на ОСП е бил стабилен в рамките на няколко години
в млн. евро
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Източник: ЕСП въз основа на бюджетите на ЕС.

8. Около 72 % от бюджета на ОСП се изразходват за директни плащания на
земеделските стопани и следователно той подпомага техните доходи. Обикновено
тези плащания се извършват на хектар земеделска земя, най-често без връзка
с производството, и с малко намаляване на изплащаната подкрепа за хектар при
увеличаване на размера на земеделското стопанство. Около 22 % се изразходват за
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мерки за развитие на селските райони, половината от които също се изплащат на
земеделските стопани на хектар. С останалата част (6 %) се финансират пазарни мерки.
По-малко на брой, но по-големи земеделски стопанства (и по-малка работна сила)
постигат крайни продукти с постоянна стойност, което води до по-големи
доходи на лице, наето на пълно работно време
9.

Съгласно изследването на структурата на земеделските стопанства от Евростат,

през 2013 г. в ЕС е имало 10,8 млн. земеделски стопанства – намаление с 22 %
в сравнение с 13,8 млн. земеделски стопанства, регистрирани през 2007 г. Средният им
размер се е увеличил с 28 %, от 12,6 ха на 16,1 ха. Успоредно с това е имало намаление
(с 25 %) на работната сила в селското стопанство, от 12,8 млн. еквивалента на пълно
работно време през 2005 г. на 9,5 млн. през 2017 г., свързано главно с труд, за който не
се изплаща възнаграждение, полаган от управителите на земеделските стопанства 4
и техните семейства. Следователно средното земеделско стопанство осигурява работа
на по-малко от едно лице, наето на пълно работно време (две трети от
бенефициентите по ОСП за най-малките земеделски стопанства прекарват по-малко от
една четвърт от работното си време в обработване на земята си – вж. също каре 1).
В реално изражение стойността на селскостопанското производство е варирала, но
като цяло се е запазила на същото равнище. Въпреки че резултатите на различните
сектори се различават съществено, като цяло това е довело до значително увеличение
на доходите от селско стопанство на лице, наето на пълно работно време
(вж. фигура 2).

4

Евростат определя управителя на земеделско стопанство като физическото лице,
отговарящо за нормалните ежедневни финансови и производствени функции при
управлението на едно земеделско стопанство. Само едно лице в земеделско стопанство
може да бъде определено като управител на стопанството. Понякога управителят на
земеделското стопанство е и собственик на стопанството, но управителят на земеделското
стопанство може да бъде различно лице от собственика.
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Фигура 2 – Тъй като стойността на селскостопанската продукция е била стабилна
и работната сила в селското стопанство е намаляла, средният доход на лице, наето на
пълно работно време, се е увеличил
130
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Източник: ЕСП въз основа на данни на Европейската комисия (данните за 2017 г. са основани
на прогнози).

10. Според ОИСР през 2016 г. делът на публичното подпомагане от ЕС в брутните
приходи на стопанствата е бил 21 % – намаление от 24 % през 2007 г. и 33 % през
2000 г.5

5

ОИСР: Показатели за селскостопанската политика за 2017 г. – Мониторинг и оценка:
Референтни таблици (пълен набор от данни)
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en.

11

Цените на храните в ЕС се доближиха до световните цени и ЕС се превърна
в нетен износител на храни
11. ЕС произвежда повече храни, отколкото консумира, и се превърна в нетен
износител на храни (вж. фигура 3). Същевременно цените в ЕС се доближиха
значително до световните цени на храните. Този търговски излишък произтича главно
от силната позиция на ЕС в сектора на преработените храни и напитките. ЕС обаче
остава нетен вносител на непреработени селскостопански продукти (обозначени на
фигура 3 като „стоки“ и „други стоки от първа необходимост“).
Фигура 3 – ЕС се превърна в нетен износител на храни
ЕС-28: Структура на търговията в хранително-вкусовия сектор за периода 2007–2017 г. с държави извън ЕС-28
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Източник: Comext – факти и цифри.

Средната възраст на управителите на земеделски стопанства се е увеличила,
а данните за земите са непоследователни
12. През 2010 г. на всеки 100 управители на земеделски стопанства над 55-годишна
възраст е имало 14 управители под 35 години. През 2013 г. броят им е намалял до
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10,8 управители на земеделски стопанства под 35 години. През периода 2004 – 2013 г. 6
средната възраст на земеделските стопани в ЕС се е увеличила от 49,2 на 51,4 години.
Това е в съответствие с общите демографски тенденции. Сметната палата констатира,
че най-малките земеделски стопанства най-често са на по-възрастни земеделски
стопани 7.
13. Данните са непоследователни по отношение на общата площ на земята, използвана
за земеделска дейност. Съгласно изследването на структурата на земеделските
стопанства общата площ на земята, използвана за земеделска дейност, е останала
относително стабилна през десетилетията. Подобна картина се очертава от данните на
Комисията за площите, декларирани за директни плащания по ОСП. Различна
тенденция (намаление с 11,5 % на декларираните земеделски земи) се очертава обаче
от данните на Комисията, използвани при докладването на дела на постоянно
затревените площи (вж. СД № 21/2017). Статистическите данни за земеделските
култури показват 4 % намаление, от 186,6 млн. хектара през 2006 г. на 178,8 млн.
хектара през 2015 г. По-значителни промени засягат разпределението на земите между
различните видове селскостопанско производство 8.

6

Средната възраст на основния оператор в САЩ се е увеличила още повече през същия
период (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/015_en.pdf).

7

Контекстуален показател за ОСП C.23 (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_bg); https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ruralarea-economics/briefs/pdf/09_en.pdf.

8

Изследване на Евростат на структурата на земеделските стопанства
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure) и статистически данни за
земеделските култури (http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database).
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Недостатъчен напредък по отношение на грижите за околната среда
и действията в областта на климата
14. Опасенията относно околната среда, свързани със селското стопанство, са
съсредоточени около четири основни въпроса 9:
i)

Биологично разнообразие: Природозащитният статус на земеделските
местообитания е благоприятен в 11 % от случаите през периода 2007–2012 г.,
в сравнение с по-малко от 5 % през периода 2001–2006 г. От 1990 г. насам
популациите на често срещаните птици, обитаващи обработваеми земи, са
намалели с 30 %, а на полските пеперуди с почти 50 %.

ii)

Качество на водите: В земеделските земи на ЕС е налице постоянен излишък на
азот, който достига средно 50 кг азот/ха. От 1993 г. насам нивата на нитратите са
намалели в реките, но не и в подпочвените води. В някои райони концентрациите
на нитрати все още са високи, което води до замърсяване в много езера и реки,
предимно в регионите с интензивно селско стопанство.

iii) Въздух: Амонякът е важен замърсител на въздуха. Селското стопанство генерира
почти 95 % от емисиите на амоняк в Европа. Въпреки че от 1990 г. насам емисиите
са намалели с 23 %, през 2012 г. те отново са започнали да се увеличават.
iv) Почви: Около 45 % от минералните почви в ЕС са с ниско или много ниско
съдържание на органичен въглерод (0–2 %), а 45 % имат средно съдържание (2–
6 %). Трудно е да се определят тенденциите при почвите поради липсата на данни,

9

Контекстуални показатели за ОСП C.35, C 40, C.41, C.45
(https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_bg); СИЦ (2012 г.)
„Състоянието на почвите в Европа“
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf); ЕАОС
(2015 г.) „Състоянието на природата в ЕС“ (https://www.eea.europa.eu/publications/state-ofnature-in-the-eu); ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, „Факти и цифри за
селското стопанство в ЕС и ОСП“ (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-andfigures_bg).
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но намаляващите равнища на съдържание на органичен въглерод допринасят за
намалено плодородие на почвите и по-големи рискове от опустиняване.
15. Основното опасение по отношение на изменението на климата са емисиите на
парникови газове. През 2015 г. емисиите на парникови газове от селското стопанство са
съставлявали 11 % от емисиите в ЕС. Тези емисии са намалели с 20 % в периода 1990—
2013 г., но през 2014 г. отново са започнали да се повишават. Нетните поглъщания от
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство компенсират
около 7 % от всички емисии на парникови газове в ЕС през 2015 г.
16. Същевременно селското стопанство е изключително уязвимо към изменението на
климата, което е един от факторите, допринасящи за застоя в добива на пшеница
в някои части на Европа въпреки продължаващия напредък в отглеждането на
земеделски култури. На селското стопанство се падат повече от 50 % от използването
на сладка вода в Европа. Изменението на климата доведе до увеличаване на
напояването 10.
Икономическите различия между селските и другите райони са станали понезначителни
17. Според Евростат през 2016 г. около 19,1 % 11 от хората в ЕС са живеели в селски
райони, в сравнение с 19,7 % през 2007 г. През 2013 г. БВП на глава от населението
в селските райони е бил 73 % от този на икономиката като цяло, което е увеличение
спрямо 70 % през 2008 г. Средното равнище на заетост за селските райони в ЕС е
същото, както за другите райони, въпреки че равнищата се различават между

10

ЕАОС (2017 г.). Изменението на климата – въздействия и уязвимост в Европа, 2016 г.
Доклад, основан на показатели. Доклад на ЕАОС № 1/2017.

11

Евростат различава три вида райони: „преобладаващо селски“, „междинни“ и
„преобладаващо градски“, и препоръчва данните за трите групи да се представят отделно
– практика, която сме следвали в нашия документ. Направеното твърдение
в съобщението, че 55 % от населението на ЕС живее в селски райони, произтича от
обединяването на „преобладаващо селски“ райони и „междинни“ райони. „Междинните“
райони биха могли да се групират заедно и с „преобладаващо градските“ райони, което
ще доведе до противоречивото твърдение, че 80 % от населението на ЕС живее в градски
райони.
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отделните държави членки. Равнището на бедност в селските райони е намаляло от
31,4 % през 2007 г. на 25,4 % през 2016 г.
18. Икономиката на селските райони – както и тази на малките и големите градове – е
доминирана от промишления сектор и сектора на услугите. Заедно (според Евростат) те
съставляват 96 % от брутната добавена стойност, генерирана в селските райони.
Селското, горското и рибното стопанство представляват 4 % от брутната добавена
стойност, генерирана в селските райони, в сравнение с 1,5 % в цялата икономика. Този
дял е стабилен през последните пет години.
ПРЕГЛЕДЪТ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА
19. Сметната палата структурира своя преглед около логическия модел на програмата
на ЕСП (вж. фигура 4), който определя начина, по който публичната интервенция може
да постигне икономичност, ефикасност и ефективност. Поставените въпроси във всеки
раздел служат като примери за проблеми, които Сметната палата е установила
в миналото и които следва да бъдат взети предвид при разработването на ОСП за
периода след 2020 г.
Фигура 4 – Логически модел на програмата
Крайни ефекти
Въздействие

Външни
фактори

Нужди

Резултати

Цели

Вложени
ресурси

Икономичност

Процеси

Крайни
продукти и
услуги

Ефикасност
Ефективност

Източник: ЕСП, Наръчник за одит на изпълнението.
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Нужди на ОСП
Какво се посочва в съобщението на Комисията за нуждите:
• Съществува несъответствие между доходите от селскостопанска дейност
и доходите в други части на икономиката.
• Доходите от селскостопанска дейност са много нестабилни.
• Има риск от изоставяне на земите в районите с природни ограничения.
• Разпределението на директните плащания не е достатъчно балансирано.
• Необходимо е да се запази добре функциониращият вътрешен пазар.
• Няма достатъчно инвестиции в преструктурирането, модернизирането,
иновациите, диверсифицирането на стопанствата и въвеждането на нови
технологии.
• Необходим е адекватен отговор на изменението на климата и ограниченията на
природните ресурси.
• Следва да се вземат предвид структурните проблеми и „отливът на млади хора“,
засягащи селските райони.
• Необходимо е да се отговори на обществените опасения, включително за
здравето, безопасността на храните, разхищаването на храни и хуманното
отношение към животните.
Недостатъчна информация за установяване на нуждите
20. Необходима е по-добра информация, която да обоснове нуждата от редица мерки
на ОСП 12. Това важи по-специално за подпомагането на доходите чрез директни
плащания, които понастоящем изразходват повече от 70 % от бюджета на ОСП.

12

Matthews, A. (2017 г.), „Appendix 1: Why further reform?“ („Допълнение 1: Защо са
необходими допълнителни реформи?“) (стр. 29–30) от Buckwell, A. и др. 2017 г. CAP Thinking Out of the Box: Further modernisation of the CAP – why, what and how? („ОСП –
нестандартно мислене: допълнителна модернизация на ОСП – защо, какво и как?“)
Фондация RISE, Брюксел.

17

В член 39 от Договора се предвижда, че целта на ОСП е „да се увеличава
селскостопанската производителност“ (…) „по този начин да се осигури приемлив
жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство, в частност
посредством увеличаването на индивидуалните доходи на лицата, осъществяващи тази
дейност“ (вж. приложение ІІ). Думата „по този начин“ свързва двете цели на ОСП. За
доходите на земеделските стопани и жизнения стандарт на техните семейства
първоначално беше намерено решение чрез по-високите цени, които плащаха
потребителите. Това постепенно се превърна в пряко подпомагане на доходите,
финансирано от данъкоплатците. Дори ако разгледаме отделно целта на Договора за
осигуряване на приемлив жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско
стопанство, няма достатъчно данни в подкрепа на твърдението, че домакинствата,
заети със земеделска дейност, взети като цяло, се нуждаят от значителна подкрепа, за
да постигнат приемлив жизнен стандарт.
21. Комисията твърди, че съществува значително несъответствие между това, което
земеделските стопани получават срещу тяхната работа в земеделското стопанство,
и средните надници и заплати в икономиката като цяло. Представените от Комисията 13
данни обаче са засегнати от две значителни ограничения: i) не са включени
източниците на доходи извън селското стопанство (вж. каре 1) и ii) средните стойности
прикриват големите разлики в състоянието на доходите 14.
Каре 1 – Източници на доходи, различни от селското стопанство
Според Евростат делът на управителите на земеделски стопанства с доходоносни дейности
извън селското стопанство е около 30 % и вероятно е по-висок за техните брачни партньори
и други членове на домакинството. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ по-рано е
публикувала данни 15, които показват, че повече от 60 % от управителите на земеделски

13

Фигура 6 от съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“.

14

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, „Факти и цифри за селското стопанство
в ЕС и ОСП“ (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_bg).

15

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/09_en.pdf.
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стопанства, чиито стопанства са по-малки от 5 ха, прекарват по-малко от 25 % от времето си
в стопанствата, и че около 80 % прекарват по-малко от половината от работното си време
в стопанствата. Само когато размерът на стопанството надвишава 20 ха, управителите на пълно
работно време са повече от тези, които прекарват по-малко от 50 % от работното си време
в стопанството. Много бенефициенти на ОСП получават също и пенсии. Представените данни
от Комисията не включват източниците на доходи извън селското стопанство. Съгласно
проучване на Европейския парламент на доходите на домакинствата, заети със земеделска
дейност 16: „Понастоящем няма статистическа система на ЕС, която да е в състояние да
предостави информация относно жизнения стандарт на селскостопанската общност“. Сметната
палата неколкократно е посочвала нуждата от изготвянето на подобни данни, които ще
способстват за ориентиране на политиката, така че да се гарантира справедлив жизнен
стандарт за селскостопанската общност. За доходите на домакинствата, заети със земеделска
дейност, за някои държави членки има налични данни от всички източници и те показват, че
тези домакинства не са непременно в по-неблагоприятно положение от другите домакинства.

22. Доходите от земеделска дейност са по-високи (също и на единица човешки труд) за
по-големите земеделски стопанства 17. При изчисляването на разликата в доходите
между селското стопанство и икономиката като цяло Комисията включва всички
10,8 млн. земеделски стопанства в ЕС, включително 7,2 млн. с по-малко от 5 хектара,
както и 6 млн. със стандартно годишно производство под 4 000 евро 18. Големият брой
на тези много малки земеделски стопанства, които често са изправени пред присъщи
за тях предизвикателства по отношение на рентабилността, изкривява картината.

16

Hill, B. & Dylan Bradley, B. (2015 г.) Comparison of farmers’ income in the EU Member States
(„Сравнение на доходите на земеделските стопани в държавите – членки на ЕС“). Доклад,
изготвен за Европейския парламент.

17

Тази взаимовръзка е по-силна, ако размерът се изрази по отношение на стойностите на
продукцията. Физическият размер е по-лош показател за равнищата на доходите, тъй като
много от по-нерентабилните екстензивни стопанства са големи, докато много рентабилни
интензивни стопанства, особено в секторите на месото и зеленчуците, са относително
малки, изразено в хектари.

18

Тези две категории най-малки стопанства (по физически и по икономически размер) до
голяма степен се припокриват.
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Състоянието на доходите на средните земеделски стопанства между 5 и 250 хектара,
които според Комисията получават 72 % от директното подпомагане от ЕС, е по-добро.
23. Според Комисията освен че предоставят решение за жизнения стандарт на
селскостопанската общност, преките плащания осигуряват извършването на
селскостопанска дейност във всички части на Съюза, включително в райони с природни
ограничения (които получават доходи от плащания също и в рамките на политиката за
развитие на селските райони), със съответните различни икономически, екологични
и социални ползи, включително обществени блага. Валидността на тези аргументи
зависи от солидността на данните в тяхна подкрепа.
Липса на яснота по отношение на добавената стойност за ЕС
24. Едно от предложенията на Комисията за всички бъдещи политики на ЕС е
добавената стойност за ЕС да се превърне в основна цел 19. Обикновено добавената
стойност за ЕС се разбира като допълнителни резултати, постигнати от действията на
ЕС, които не би могло да бъдат постигнати чрез некоординирани действия на
национално, регионално или местно равнище. Няма обаче общоприето определение
за това понятие. Приемането и прилагането на такова определение ще бъда от полза за
обществения дебат и за вземането на решения относно бъдещите разходи на ЕС.
Отговор на дългосрочните тенденции
25. Съгласно действащите разпоредби предложението за следващата многогодишна
финансова рамка (и за всички основни области на политиката, включително ОСП) се
отправя две години преди нейното начало, а плащанията за многогодишните програми
(като например тези по стълб 2 от ОСП) продължават през първите три години от
следващата многогодишна финансова рамка. Това означава, че решенията по
политиките ще обхващат плащания, извършени до 12 години по-късно. Ето защо

19

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС, COM(2017) 358 от 28 юни
2017 г.
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следва да се вземат предвид дългосрочните промени, с които ще си взаимодейства
политиката.
Въздействието на ОСП върху справедливостта и единния пазар
26. Тъй като директните плащания са свързани с площта на земеделското стопанство,
най-голям дял от тях се отпуска за най-големите стопанства (като около 80 % от
помощта се получава от 20 % от бенефициентите). Различните механизми за
преразпределяне, използвани досега (например въвеждане на таван
и преразпределителни плащания) са имали ограничено въздействие. Преминаването
към съгласувани ставки както между, така и (в случая на схемата за основно плащане)
в рамките на държавите членки може да увеличи плащанията за някои по-големи
стопанства. Някои държави членки, които прилагат схемата за основно плащане, са
използвали и възможността да запазят високи равнища на подпомагане, произтичащи
от минали равнища на субсидии. Ето защо равнищата на плащанията може да се
различават значително между отделните държави членки. Плащанията на хектар може
да варират от под 100 евро до над 1 000 евро.
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Цели на ОСП
Какво се посочва в съобщението на Комисията за целите:
• Трите цели на ОСП са:
o

да насърчава развитието на „интелигентен и устойчив“
селскостопански сектор;

o

да подкрепя грижите за околната среда и действията за климата, както
и да допринася за постигане на целите на ЕС, свързани с околната
среда и климата;

o

да укрепва социално-икономическата структура на селските райони.

• Необходимост от съгласуваност с ангажиментите съгласно Парижкото
споразумение относно изменението на климата, постигнато от
Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на
климата и целите за устойчиво развитие.
• Адекватен принос за постигането на целите в областта на климата
и енергетиката до 2030 г.
• Комисията ще подлага на оценка и ще одобрява стратегическите планове по
ОСП с оглед осигуряване на максимален принос на ОСП за приоритетите
и целите на ЕС и постигане на целите на държавите членки по отношение на
климата и енергетиката.
• ОСП би трябвало да поведе прехода към по-устойчиво селско стопанство.

27. Тълкуването в съобщението на свързаните с ОСП цели на Договора за периода след
2020 г. до голяма степен е в съответствие с целите на ОСП за текущия период
(вж. приложение ІІ).
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Недостатъчна яснота и специфичност на целите
28. Някои мерки на ОСП имат неясни цели. Например в целта на мярката за
екологизиране, въведена при последната реформа на ОСП – да подобри екологичните
параметри на ОСП – липсват конкретни цели относно приноса на мярката за околната
среда и климата. Целите следва да бъдат количествено изразени, когато е възможно,
не само по отношение на крайните продукти, но също и за резултатите
и въздействието 20.
Необходимост от съгласуваност с другите цели на ЕС
29. Политиките на ЕС обхващат много различни въпроси, области и сектори. Целите на
ОСП следва да бъдат в съответствие с тези на другите политики (включително
сближаване, действия в областта на климата и опазване на околната среда). Когато е
приложимо, следва да бъде определен приносът на ОСП за постигането на другите
цели на ЕС. Това се отнася и за целите на ЕС под формата на обвързващи
международни ангажименти 21.
30. Целите на различните области на политиката на ЕС се припокриват например по
отношение на териториалния баланс/сближаването, социалното приобщаване
и намаляването на бедността. Подобряването на взаимното допълване на ОСП
с другите политики на ЕС би било положително развитие. Например Сметната палата
откри малко доказателства, че целите за взаимно допълване и полезно
взаимодействие между ЕСИ фондовете са приложени на практика в споразуменията за
партньорство (въведени за периода 2014–2020 г.) и в програмите за развитие на
селските райони.

20

Световна банка (2017 г.) „Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”
(„Концепция за ОСП: Подпомагане на работните места в селското стопанство и доходите
в ЕС“).

21

Например съгласно 21-вата Конференция на страните (COP21), целите на ООН за
устойчиво развитие (ЦУР) и Световната търговска организация (СТО).
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Вложени ресурси на ОСП
Какво се посочва в съобщението на Комисията за вложените ресурси:
• За да не се предопределя резултатът от продължаващия по-широк дебат
относно бъдещето на финансите на ЕС, в съобщението не се разглежда
размерът на бюджета на ОСП след 2020 г.
• В съобщението не е представена ясна връзка между бъдещите вложени
ресурси и оценката на изпълнението.

Разпределението на средствата не се основава в достатъчна степен на нуждите или
на очакваната добавена стойност за ЕС
31. Средствата по ОСП се отпускат на държавите членки под формата на национални
„пакети“, които не се определят въз основа на нуждите или ангажиментите на
държавите членки за постигане на конкретни резултати. Вместо това държавите членки
трябва да представят мерки за изразходване на предварително определените
„пакети“. Този метод носи рискове за ориентираното към резултати изразходване на
средствата.
32. Сметната палата констатира, че в програмите за развитие на селските райони не е
предоставена убедителна обосновка за разпределението на средствата между
отделните мерки и цели. Възможно е финансирането да се отпуска там, където има
вероятност да бъде изразходвано изцяло, а не там, където отговаря на реални нужди
и дава резултати. Това отразява култура на разходите, а не култура на изпълнението.
33. Като цяло равнищата на съфинансиране не отразяват разликите между потенциала
на различните мерки за постигане на добавена стойност за ЕС. Пренасочването на
средствата от ЕС към мерките с най-голяма добавена стойност за ЕС ще подобри
финансовото управление на политиката.
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34. ОИСР 22 определя бюджета, ориентиран към резултатите, като бюджет, който
обвързва отпуснатите средства с измерими резултати. Комисията не прие
неотдавнашната препоръка на ЕСП при финансирането на интервенциите на
политиката на сближаване за периода след 2020 г. да прилага, където е уместно,
концепцията „бюджет, ориентиран към резултатите“, при която всяко увеличение на
ресурсите следва да се обвързва с увеличение на крайните продукти или на други
резултати. Въпреки че твърди, че бюджетът на ЕС е „бюджет, ориентиран към
резултатите“, който дава възможност по време на бюджетния процес да се вземе
предвид информацията за резултатите, в своите отговори Комисията посочва, че не
счита, че подходът на изрично обвързване на отпуснатите ресурси с крайните продукти
или резултатите е осъществим или приложим за бюджета на ЕС.
Процеси на ОСП
Какво се посочва в съобщението на Комисията относно процесите:
• Стратегическите планове за ОСП ще обхващат интервенции както в стълб 1,
така и в стълб 2, осигурявайки съгласуваност на политиките в рамките на
бъдещата ОСП и с други политики.
• Процесът на планиране следва да бъде по-опростен от сегашното
програмиране на развитието на селските райони.
• Следва да се премахнат подробните правила за допустимост и задължително
предписаните мерки на равнището на ЕС.
• Директните плащания ще изпълнят предназначението си по-ефективно
и успешно, ако се опростят и бъдат по-целенасочени.
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ОИСР: Обзор на политиките, март 2008 г., Бюджетиране въз основа на резултатите:
Ръководство за потребителя.
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• Подпомагането на доходите на земеделските стопани ще се обуславя от
прилагането от тяхна страна на практики, благоприятни за околната среда
и климата, и това ще стане основа за по-амбициозни доброволни практики.
• По-широко използване на иновативни финансови инструменти.
• ОСП по-добре ще се допълва взаимно с други политики на ЕС за селските
райони.

За разработването на икономически ефективни инструменти на ОСП е необходима
по-добра и по-бърза информация
35. Инструментите на ОСП невинаги се разработват въз основа на солидни данни. Това
отчасти се дължи на постоянния проблем с цикъла на политиката на ЕС, при който
планирането за новия програмен период се извършва преди да бъдат предоставени
адекватни и значими данни по отношение на разходите и резултатите от предходните
периоди. Липсата на достатъчно данни (по широк кръг от въпроси, като например
биологичното разнообразие и почвите, търсенето на знания и съвети или жизнения
стандарт на домакинствата, заети със земеделска дейност) и вследствие на това
неточното идентифициране на реалните нужди (вж. точки 20–23) водят до
незадоволително насочване на помощта. Неотдавна Комисията започна да извършва
прегледи на разходите, но Сметната палата все още не е запозната с методологията.
36. Някои мерки на ОСП се влияят от икономически загуби от неефективно
разпределение на ресурсите или от ефекти на изместване. За някои допустими
дейности, където този риск е особено висок, като възможност може да се разглеждат
финансови инструменти.
37. ЕС реши да финансира действията във връзка с климата, като включи или
„интегрира“ действията по климата в рамките на различни инструменти за
финансиране на ЕС, включително ОСП. Сметната палата обаче установи, че в областта
на селското стопанство и развитието на селските райони не е настъпила значителна
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промяна що се отнася до действията по климата и не всички потенциални възможности
за финансиране на свързани с климата действия са проучени изцяло.
Постигане на съгласуваност между ОСП и другите политики на ЕС и между
различните инструменти на ОСП
38. ОСП понякога изпраща противоречиви сигнали, като подпомага мерки
с несъвместимо въздействие. Например ОИСР твърди23, че потенциалното въздействие
на екологизирането вече до голяма степен е било компенсирано от въздействието на
доброволното обвързано с производството подпомагане. Някои компромиси не са
ясно определени. Например подпомагането на доходите се капитализира в цените на
земята, като така се увеличават пречките за навлизане на млади земеделски стопани.
На младите земеделски стопани се изплаща допълнителна подкрепа със значителни
икономически загуби поради неефективно разпределение на ресурсите
и допълнително въздействие върху стойността на земята.
39. Понастоящем целите в областта на околната среда и климата са интегрирани в ОСП
чрез екологизирането и кръстосаното спазване. Като цяло обаче изискванията за
екологизиране не са строги и се прилагат само за малка част от бенефициентите.
Въпреки че изискванията за кръстосано спазване се прилагат за по-голямата част от
бенефициентите по ОСП, правото на подпомагане по ОСП не зависи от тяхното
спазване и санкциите за неспазване за отделните земеделски производители,
изразени като процент, обикновено са ниски, въпреки че широкото им прилагане може
да има значително въздействие. Сметната палата препоръчва достъпът до директни
плащания да бъде обвързан с изпълнението на набор от основни изисквания във
връзка с околната среда и климата, които обхващат настоящите правила за кръстосано
спазване и екологизиране.
40. Необходима е също така по-добра координация с инструментите на политиката
извън ОСП. Налице е припокриване на обхвата между проектите, финансирани от

23

ОИСР: Оценка на реформите на селскостопанската политика в Европейския съюз: Общата
селскостопанска политика 2014–2020 г.
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Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (стълб 2 на ОСП),
и проектите, финансирани от други европейски структурни и инвестиционни фондове,
предимно от Европейския фонд за регионално развитие. Например инвестициите
в енергия от възобновяеми източници може да се подпомагат от ЕЗФРСР и от няколко
други фонда.
Необходимо е опростяване, но не за сметка на ефективността
41. Един пример за контрапродуктивна сложност са програмите за развитие на
селските райони, чиято дължина често достига няколкостотин страници и в които се
представят задължително предписани подробности за някои аспекти на изпълнението,
като същевременно не се посочват конкретно очакваните резултати. Друг пример са
припокриващите се изисквания за екологизиране, мярката в областта на
агроекологията и климата и в по-малка степен – кръстосаното спазване. Определена
степен на сложност обаче може да бъде необходима, за да бъде политиката ефективна
и ефикасна.
Трябва да се остави достатъчно време за разгръщането на следващата реформа на
ОСП
42. Сметната палата по-рано препоръча на Комисията да избягва припокривания на
периодите на допустимост, като доколкото е възможно хармонизира допустимостта
с програмния период и като съгласува многогодишната финансова рамка с периодите
на стратегията на ЕС. Изпълнението на сегашните програми за развитие на селските
райони започна късно, отчасти заради сложните правила и заради времето,
необходимо на Комисията, за да провери и одобри обемните програмни документи.
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Крайни продукти, резултати и външни фактори в ОСП
Какво се посочва в съобщението на Комисията за крайните продукти, резултатите
и външните фактори24:
• Държавите членки следва да преследват реалистични и адекватни цели.
• Ще бъде необходимо процесът на получаване на увереност да се адаптира към
изискванията на насочена към постигането на резултати политика,
включително да се разработят и прилагат надеждни и измерими индикатори
и надеждна система за мониторинг на изпълнението и докладване.

Необходимост от ефективна система за изпълнение, която обвързва крайните
продукти, резултатите, въздействията и целите
43. В момента Комисията разполага със сложна и разнообразна рамка за докладване
на изпълнението с многобройни показатели. Сметната палата препоръча да се намали
броят на показателите, за да се акцентира върху тези, които най-добре измерват
изпълнението на бюджета на ЕС.
44. Показателите често не предоставят информация, която е от значение за оценката на
резултатите и въздействието на политиката. „Показателите за резултати“, които

24

В своя Наръчник за одит на изпълнението Сметната палата определя „крайните продукти“
като това, което е произведено или реализирано с предоставените за дадена интервенция
ресурси. Крайните ефекти са промени, настъпили в резултат на осъществяването на
дадена интервенция, които обикновено са свързани с нейните цели. Крайните ефекти
включват резултатите, т.е. „непосредствените промени, които настъпват за преките
адресати при приключването на участието им в дадена интервенция“ и въздействията, т.е.
дългосрочни социално-икономически последици, които могат да се наблюдават след
определен период от приключването на интервенцията и могат да засегнат преките
адресати на интервенцията или попадащите извън рамките на интервенцията непреки
адресати.
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Комисията използва, често не измерват резултатите, а по-скоро крайните продукти
(или в някои случаи – вложените ресурси) и нямат ясна връзка с целите на ЕС 25.
45. За предходния програмен период (2007–2013 г.) Сметната палата стигна до
заключението, че Комисията и държавите членки не са показали в достатъчна степен
какво е постигнато по отношение на целите на политиката за развитие на селските
райони. Сметната палата установи, че целите не са били достатъчно ясни и че въпреки
помощта на Комисията, държавите членки не са предоставили надеждна,
последователна и достатъчно подходяща информация относно мониторинга
и оценката, която да покаже постигнатите резултати по отношение на поставените
цели.
46. Въвеждането на настоящата обща рамка за мониторинг и оценка беше стъпка
напред, но информацията за изпълнението на политиката остава непълна, а понякога
и ненадеждна. През 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията установи
сериозни слабости в поставените цели, използваните показатели и събраните данни
и отбеляза, че това може да влоши способността на ГД „Земеделие и развитие на
селските райони“ да наблюдава и оценява изпълнението на ОСП за периода 2014–
2020 г., както и да докладва за него. Сметната палата също така докладва, че
в документите на Комисията относно изпълнението невинаги се оценява качеството на
използваните данни 26.

25

Световна банка (2017 г.) „Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”
(„Концепция за ОСП: Подпомагане на работните места в селското стопанство и доходите
в ЕС“).
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COM(2017) 497 окончателен – Годишен доклад на IAS за 2016 г.
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Връзка между изплатените средства и постигането на договорените цели за
ефективност
47. Понастоящем последиците от незадоволителните резултати на държавите членки
са ограничени 27. Резервът за изпълнение не предоставя достатъчно стимули за поголяма насоченост към постигането на резултати, тъй като оценката му се базира
основно на разходите и на крайните продукти и услуги. Сметната палата обаче
констатира, че подходящите условия и по-дългият период на мониторинг увеличават
вероятността проектите да бъдат полезни.
Политиката следва да се наблюдава и – когато е необходимо – да се коригира
48. За периода 2014–2020 г. Сметната палата препоръча Комисията и държавите членки
да събират навременни, подходящи и надеждни данни, които предоставят полезна
информация за постиженията на финансираните проекти и мерки. Тази информация
следва да позволи да се направят изводи относно ефикасността и ефективността на
изразходваните средства, да се установят мерките и видовете проекти, които дават
най-голям принос за постигането на целите на ЕС, и да предостави стабилна основа за
подобряване на управлението на мерките.
Отчетност на ОСП
Какво се посочва в съобщението на Комисията по отношение на отчетността:
Ще е необходимо процесът на получаване на увереност да се адаптира към
изискванията на насочена към постигането на резултати политика, включително да се
разработят и прилагат надеждни и измерими индикатори и надеждна система за
мониторинг на изпълнението и докладване.
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ОИСР: Бюджетиране и резултати в Европейския съюз: Преглед на ОИСР в контекста на
бюджета на ЕС, насочен към резултатите.

31

49. В обзорния преглед на ЕСП на механизмите на ЕС за отчитане и за одит в публичния
сектор бяха посочени шест ключови елемента за стабилна верига на отчитане,
прозрачност и одит:
•

ясно определяне на ролите и отговорностите;

•

увереност на ръководството относно постигането на целите на политиките
и използването на средствата;

•

пълен демократичен надзор;

•

вериги за обратна връзка, за да се даде възможност за корективни
действия/подобрения;

•

силен мандат за независим външен одит за проверка на отчетите,
съответствието и изпълнението;

•

прилагане на препоръките от одита и последващи действия във връзка с одита.

КРИТЕРИИ И ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОЦЕНКАТА НА БЪДЕЩАТА ПОЛИТИКА
50. Сметната палата приветства амбициозната цел на Комисията да премине към
модел за постигане на резултати, основан на изпълнението. Ако бъде добре приложен,
този модел може да подобри ефикасността и ефективността на ОСП. Въз основа на своя
преглед Сметната палата формулира набор от критерии за оценка на бъдещата ОСП (за
всеки етап на логическия модел на програмата) и откроява някои от основните бъдещи
предизвикателства.
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Оценка на нуждите на ОСП
КРИТЕРИИ:
1.1.

Нуждите се определят въз основа на солидни данни.

1.2.

Доказва се добавената стойност за посрещането на тези нужди на равнището
на ЕС.

1.3.

В предложенията за ОСП се вземат предвид дългосрочните тенденции.

1.4.

В предложенията за ОСП ясно се посочва тяхното въздействие върху
разпределението.

51. За да се гарантира успехът на следващата ОСП, основно предизвикателство ще бъде
да се определят нуждите, на които трябва да се отговори, чрез използване на
подходящи и надеждни данни. Решението за това, на кои нужди да се отговори, следва
да се основава на оценка на потенциалната добавена стойност за ЕС.
52. Тъй като някои плащания по ОСП ще продължат до 12 години след представянето
на предложенията за политиката, в тези предложения ще трябва да се вземат предвид
дългосрочните нужди. И на последно място, функциониращият единен
селскостопански пазар е важно постижение на ОСП. Ето защо, и в името на
справедливостта, в предложенията за ОСП следва да се посочват техните ефекти от
разпределението.
Оценка на целите на ОСП
КРИТЕРИИ
2.1. Целите на ОСП на ЕС са ясно определени и отразяват установените нужди
и дългосрочната визия за ОСП.
2.2. Целите на ОСП на ЕС са превърнати в количествено изразени цели на равнището
на въздействието и резултатите.
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2.3. Целите на ОСП на ЕС са в съответствие с другите общи и секторни цели на
политиката на ЕС и с международните ангажименти 28.
53. В бъдеще определянето на конкретните резултати и очакваното въздействие на
политиката ще бъде още по-голямо предизвикателство в контекста на основания на
изпълнението модел за постигане на резултати. ЕС ще може да постигне целите си
само ако в своите стратегически планове държавите членки се ангажират с достатъчно
амбициозни и подходящи цели за ефективност.
Оценка на вложените ресурси на ОСП
КРИТЕРИИ:
3.1. Средствата се разпределят въз основа на оценка на нуждите и очакваните
резултати.
3.2. Средствата се изразходват там, където може да постигнат значителна добавена
стойност за ЕС.
54. Основно предизвикателство е обвързването на основания на изпълнението модел
за постигане на резултати с бюджетиране въз основа на резултатите, където
финансирането отразява установените нужди и очакваните резултати. Следва да има
ясно изискване за прилагане на тези принципи при разработването на стратегическите
планове за ОСП.
55. В съобщението не е разгледано съфинансирането. Понастоящем съфинансиране
съществува за стълб 2. Новият модел за постигане на резултати ще обедини двата
стълба в рамките на един стратегически план. Наличието или липсата на
съфинансиране оказва силно въздействие върху баланса на стимулите, които действат
при изпълнението на ОСП. Новият модел за постигане на резултати не може да бъде
оценен, без да има яснота относно механизмите за съфинансиране. Равнищата на

28

Например съгласно 21-вата Конференция на страните, целите за устойчиво развитие
и Световната търговска организация.
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съфинансиране от ЕС следва да отразяват добавената стойност за ЕС на различните
видове и области на интервенция.
Оценка на процесите на ОСП
КРИТЕРИИ:
4.1. Политиката се осъществява чрез разходно ефективни инструменти, основани на
солидни данни.
4.2. Налице е съгласуваност между ОСП и другите политики на ЕС и между
различните инструменти на ОСП.
4.3. Правилата за прилагане са опростени и не засягат икономическата ефективност.
4.4. Предложени са адекватни механизми за преминаване към новия модел за
постигане на резултати.
56. В съобщението се подкрепя продължаването на директните плащания за
земеделските стопани и на много от посочените в него цели вече е отговорено със
съществуващи мерки. Ето защо има вероятност мерките, които ще въведат държавите
членки след 2020 г., да бъдат сходни с настоящите мерки.
57. Яснотата и общото качество на стратегическите планове за ОСП ще бъдат решаващи
за успеха на ОСП след 2020 г. Разходната ефективност на инструментите, които ще
изберат и/или разработят държавите членки, ще трябва да се докаже в тези планове
въз основа на солидни данни, включително научни източници и анализ на
съществуващите мерки. В стратегическите планове за ОСП ще трябва да се определи
начинът, по който различните инструменти на ОСП ще се допълват взаимно и как ще се
координират с другите политики, имащи отражение върху селските райони.
58. Комисията и държавите членки следва да се стремят към опростяване на правилата
и да се съсредоточат върху нещата, които са от съществено значение за изпълнението.
59. Ще има непрекъсната нужда от някои основни правила на равнището на ЕС. Ако
директните плащания бъдат запазени, в правото на ЕС ще трябва да се определят
основни изисквания. Правилата на ЕС следва да гарантират справедливост и еднакви
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условия на конкуренция (включително правилата за държавната помощ и изискванията
на СТО).
60. От решаващо значение е също така да се предостави достатъчно време и да се
въведат адекватни механизми за прехода към новия модел за постигане на резултати.
Оценка на крайните продукти, резултатите и външните фактори в ОСП
КРИТЕРИИ:
5.1. Ефективната система за изпълнение обвързва целите на политиката с нейните
крайни продукти, резултати и въздействия.
5.2. Налице е ясна връзка между изплатените средства от бюджета на ЕС
и постигането на договорените цели за ефективност.
5.3. Изпълнението на политиката и съответните външни фактори се наблюдават и при
необходимост политиката се коригира.
61. Основно предизвикателство за основания на изпълнението механизъм за
прилагане на ОСП след 2020 г. е да се гарантира, че ЕС плаща за крайни продукти,
които са свързани с целите на ЕС и че те са изпълнени. Връзката между целите за
ефективност на държавите членки и целите на ЕС следва да бъде доказана
в стратегическите планове за ОСП. Увереността относно реалното постигане на
крайните продукти и резултатите следва да произтича от два източника:
• солидни системи за управление и контрол, залегнали в основата на докладването
на управлението на изпълнението, в които в по-голяма степен се използват
съвременни технологии за проверки в реално време.
• независим външен одит.
62. За да бъде ОСП след 2020 г. политика, основана на изпълнението, следва да има
ясна връзка между постигнатите резултати и получената финансова подкрепа. Такива
механизми може да се прилагат както за отношенията между Комисията и държавите
членки, така и – когато е възможно – за отношенията между държавите членки
и отделните земеделски стопанства или проекти.
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63. За да се гарантира добро финансово управление, Комисията и държавите членки се
нуждаят от навременна информация относно това дали мерките постигат целите на
политиката по ефективен начин. Тази информация следва да се използва за
коригиране, когато е необходимо, на политиката и разходите.
Гарантиране на отчетност
КРИТЕРИИ:
6.1. Налице е стабилна отчетност и одитна верига.
64. Естеството на промяната в ролята на държавите членки и на Комисията не е
изяснено в съобщението и ще трябва да се поясни в законодателното предложение.
Въпреки че в документа се говори за по-голяма роля на държавите членки, той
предоставя на Комисията ключова роля в одобрението на стратегическите планове за
ОСП на държавите членки „с оглед осигуряване на максимален принос на ОСП за
приоритетите и целите на ЕС и постигане на целите на държавите членки по отношение
на климата и енергетиката“.
65. Въвеждането на нов модел за постигане на резултати следва да се основава на постабилни елементи на настоящите структури на управление, включително на системите
за контрол (като например СЗИП).
66. Увереността за изпълнението на действията на ЕС ще бъде от основно значение
в новия модел за постигане на резултати. С цел да се гарантира добро финансово
управление ще бъде необходима увереност не само по отношение на ефективността,
но и за ефикасността и икономичността на разходите на ЕС. Същевременно следва да
се гарантира законосъобразността и редовността на разходите на ЕС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ І – СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ НА ЕСП В ПОДКРЕПА НА НАСТОЯЩИЯ
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
Годишни доклади
Годишен доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за
финансовата 2016 година
Годишен доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за
финансовата 2015 година
Годишен доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за
финансовата 2014 година
Специални доклади
№ 10/2018: Схема за основно плащане за земеделски стопани – системата
функционира, но оказва ограничено въздействие върху опростяването, насочването
и сближаването на нивата на подпомагане
№ 5/2018: Възобновяема енергия за устойчиво развитие на селските райони —
значителен потенциал за полезно взаимодействие, който обаче до голяма степен
остава нереализиран
№ 21/2017: Екологизирането — по-сложна схема за подпомагане на доходите, която
все още не е екологично ефективна
№ 16/2017: Програми за развитие на селските райони: необходимо е опростяване и поголяма насоченост към резултатите
№ 15/2017: Предварителни условия и резерв за изпълнение в областта на
сближаването – иновативни, но все още неефективни инструменти
№ 10/2017: Необходима е по-добра насоченост на помощта от ЕС за младите
земеделски стопани, за да се насърчи ефективна приемственост между поколенията
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№ 2/2017: Договарянето от страна на Комисията на споразумения за партньорство
и програми в областта на сближаването за периода 2014 – 2020 г. се характеризира
с по-добро насочване на разходите към приоритетите на „Европа 2020“, но и с посложни механизми за измерване на резултатите
№ 36/2016: Оценка на разпоредбите за приключване на програмите за сближаване
и развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
№ 34/2016: Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри
ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни
№ 31/2016: Изразходване на най-малко една пета от бюджета на ЕС за действия по
климата — предприемат се амбициозни действия, но рискът от неуспех е сериозен
№ 26/2016: Постигането на по-голяма ефективност и опростяване на системата за
кръстосано спазване продължава да бъде предизвикателство
№ 19/2016: Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти – поуки от
програмния период 2007 – 2013 г.
№ 3/2016: Борба с еутрофикацията в Балтийско море: необходими са допълнителни
и по-ефективни действия
№ 1/2016: Добре планирана и основана на надеждни данни ли е системата на
Комисията за измерване на резултатите по отношение на доходите на земеделските
стопани?
№ 25/2015: Подкрепа на ЕС за инфраструктура в селските райони — възможност за
постигане на значително по-голяма икономическа ефективност
№ 23/2015: Качество на водите в басейна на река Дунав: постигнат е напредък по
отношение на прилагането на Рамковата директива за водите, но са необходими още
действия
№ 20/2015: Разходна ефективност на помощта за развитие на селските райони,
насочена към инвестиции в непроизводствени дейности в областта на земеделието
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№ 12/2015: Приоритетът на ЕС за насърчаване на основана на знания икономика
в селските райони е засегнат от слабости в управлението на мерките за трансфер на
знания и за консултантски услуги
№ 5/2015: Успешно и насърчително ли е действието на финансовите инструменти
в областта на развитието на селските райони?
№ 23/2014: Грешки в разходването на средства за развитие на селските райони: какви
са причините и какви мерки се предприемат?
№ 4/2014: Частичен успех на интегрирането в ОСП на целите на политиката за водите
на ЕС
№ 12/2013: Как Комисията и държавите членки доказват правилното разходване на
бюджета на ЕС, отпуснат за политиката за развитие на селските райони?
№ 10/2013: Обща селскостопанска политика: Успешни ли са моделът и предоставянето
на специфично подпомагане, предвидено от член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на
Съвета?
№ 8/2013: Подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони за подобряване на икономическата стойност на горите
№ 6/2013: Постигнали ли са държавите членки и Комисията икономическа ефективност
чрез мерките за разнообразяване на икономиката в селските райони?
№ 1/2013: Довело ли е подпомагането от страна на ЕС на хранително-вкусовата
промишленост до ефективно и ефикасно добавяне на стойност към земеделските
продукти?
№ 8/2012: Насочване на помощта за модернизация на земеделските стопанства
№ 7/2011: Успешни ли са моделът и управлението на агроекологичното подпомагане?
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Други документи
Информационен документ: Бъдещето на финансите на ЕС: реформиране на начина, по
който функционира бюджетът на ЕС (2018 г.)
Обзорен доклад: Действия на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата
(2017 г.)
Информационен документ: Бюджетът на ЕС: време за реформа? Информационен
документ относно междинния преглед на многогодишната финансова рамка за
периода 2014 – 2020 г. (2016 г.)
Обзорен преглед: Оптимално използване на средствата на ЕС: обзорен преглед на
рисковете пред финансовото управление на бюджета на ЕС (2014 г.)
Обзорен преглед: Пропуски, припокривания и предизвикателства – обзорен преглед на
механизмите на ЕС за отчитане и за одит в публичния сектор (2014 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ – ЦЕЛИ НА ОСП СЪГЛАСНО ДОГОВОРА
Цели на ОСП съгласно Договора
(член 39 от ДФЕС):
•

•

да се увеличава селскостопанската
производителност чрез подкрепа на
техническия прогрес и
осигуряването на рационално
развитие на селскостопанското
производство, както и оптимално
използване на производствените
фактори, по-специално на
работната сила;
по този начин да се осигури
приемлив жизнен стандарт за
хората, занимаващи се със селско
стопанство, в частност посредством
увеличаването на индивидуалните
доходи на лицата, осъществяващи
тази дейност;

•

да се стабилизират пазарите;

•

да се гарантира снабдяването;

•

да се гарантира, че доставяните
продукти достигат до потребителите
на разумни цени

Съответни хоризонтални
цели на Договора:
•

насърчаване на висока
степен на заетост
(член 9),

•

защита на околната
среда, за да се насърчи
устойчивото развитие
(член 11),

•

защита на
потребителите (член 12)
и изисквания за хуманно
отношение към
животните (член 13),

•

обществено здраве
(член 168, параграф 1) и

•

икономическо,
социално и
териториално
сближаване
(членове 174–178).

Цели на ОСП за периода 2014–2020 г. (член 110, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013):
• ефективно производство на храни с акцент върху приходите от
селскостопанска дейност, производителността в селското стопанство и
стабилността на цените;
• устойчиво управление на природните ресурси и действията, свързани с
климата, с акцент върху емисиите на парникови газове, биологичното
разнообразие, почвите и водите; и
• балансирано териториално развитие с акцент върху заетостта в
селските райони, растежа и бедността в селските райони
Цели на ОСП за реформата след 2020 г. (от съобщението на Комисията
относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“):
• да насърчава развитието на интелигентен и устойчив селскостопански
сектор;
• да подкрепя грижите за околната среда и действията за климата, както
и да допринася за постигане на целите на ЕС, свързани с околната среда
и климата;
• да укрепва социално-икономическата структура на селските райони.
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