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Бъдещите разходи за селско стопанство следва да
основават на амбициозни и уместни цели в областта
на изпълнението, заявяват одиторите на ЕС
В публикуван днес информационен документ Европейската сметна палата препоръчва
бъдещите разходи в контекста на общата селскостопанска политика (ОСП) да се
основават на амбициозни и уместни цели в областта на изпълнението, които
едновременно с това изцяло да отговарят на изискванията за законосъобразност
и редовност. Одиторите посочват също, че средствата следва да бъдат използвани там,
където ще постигнат значителна добавена стойност на ниво ЕС.
Тези препоръки се съдържат в информационен документ относно бъдещето на ОСП, който
е изготвен в отговор на съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на
храните и селското стопанство след 2020 г. Понастоящем ОСП е предмет на преглед, тъй
като текущият седемгодишен програмен период за финансите на ЕС изтича през 2020 г.
Според одиторите някои мерки на ОСП са с неясни цели. Така например, целта на мярката
за екологизиране, въведена с последната реформа на ОСП — за подобряване на
екологичните параметри на ОСП — не е била насочена към конкретни действия, що се
отнася до приноса на мярката за околната среда и климата. Когато е възможно целите
следва да бъдат количествено измерими, не само по отношение на крайните продукти
и услуги, но също във връзка с резултатите и въздействието.
„Понякога средствата за селско стопанство се отпускат там, където е вероятно да
бъдат изцяло усвоени, а не където ще позволят задоволяването на основни
потребности и ще доведат до резултати“, заяви Жоао Фигейреду, членът на
Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на информационния документ.
„Това отразява по-скоро култура на усвояване на средства, а не култура на постигане
на резултати от изпълнението“.
Одиторите признават, че Комисията е взела предвид част от препоръките, които те са ѝ
отправяли през годините, както и че Комисията е заявила своята амбиция да изготви нова,
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на информационния документ на
Европейската сметна палата.
Пълният текст на документа е публикуван на www.eca.europa.eu.
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основана на изпълнението рамка. Въпреки това те отбелязват, че някои от статистическите
данни не отговарят на критериите, определени от тях в предходни доклади, както и че
съществува риск подкрепените мерки да са сходни с тези, финансирани през предходни
години.
Понастоящем няма статистическа система на ЕС, която да е в състояние да предостави
информация относно жизнения стандарт на селскостопанската общност. Одиторите
неколкократно са посочвали нуждата от изготвянето на подобни данни, които ще
способстват за ориентиране на политиката, така че да се гарантира справедлив жизнен
стандарт за селскостопанската общност, както и за другите цели на ОСП.
Ключов елемент от виждането на Комисията представлява „новият модел за постигане на
резултати“ — основан на по-голяма гъвкавост и субсидиарност, и възлагащ по-голяма
отговорност на държавите членки в областта на изпълнението. Според одиторите успехът
на новия модел изисква:
•
мерки въз основа на солидни научни статистически данни, които по очевиден начин
ще доведат до постигането на желаните резултати;
•
уместни, амбициозни и проверими цели за новите „стратегически планове за ОСП“,
които да са съобразени с целите на ЕС;
•

солидна рамка за мониторинг на изпълнението и оценка;

•
солидна счетоводна и одитна система, която осигурява увереност относно
съответствието и изпълнението.

Информационния документ на ЕСП „Бъдещето на ОСП“ е на разположение на нейния
уебсайт (eca.europa.eu) на английски език. Други езикови версии ще бъдат предоставени
скоро.
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