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Съобщение за пресата
Люксембург, 29 юни 2017 г.

Одиторите на ЕС считат, че помощта от ЕС за младите
земеделски стопани трябва да бъде по-добре насочена
Нов доклад на Европейската сметна палата заключава, че подкрепата от ЕС за млади земеделски
стопани често е неясно определена и няма конкретни очаквани резултати и въздействие. Сметната
палата препоръчва по-добро насочване на помощта, за да се насърчи ефективна приемственост
между поколенията.
Одитът беше фокусиран върху четирите държави членки на ЕС с най-голям размер на разходите за млади
земеделски стопани (т.е. под 40-годишна възраст): Франция, Испания, Полша и Италия. Одиторите
установиха съществени разлики между управлението на плащанията по стълб 1, които осигуряват плащане
в размер на 25 % за млади земеделски стопани в допълнение към директните плащания, и плащанията за
млади земеделски стопани по стълб 2 за първоначално създаване на земеделско стопанство.
По отношение на стълб 1 помощта не е основана на надеждна оценка на нуждите, не отразява общата цел
за насърчаване на приемствеността между поколенията, невинаги е предоставена на нуждаещи се млади
земеделски стопани, а понякога се отпуска на земеделски стопанства, в които младите земеделски стопани
имат само незначителна роля. Държавите членки не координират плащанията по стълб 1 с подкрепата за
млади земеделски стопани, предоставена по стълб 2. Помощта се предоставя в стандартизирана форма
която не отговаря на конкретни нужди, различни от осигуряването на допълнителен доход. Общата рамка за
мониторинг и оценка не включва показатели за резултатите.
Въпреки че обикновено подпомагането по стълб 2 се основавало на неясна оценка на нуждите, неговите
цели частично отразяват общата цел за насърчаване на приемствеността между поколенията. Помощта
отговаря директно на нуждите на младите земеделски стопани във връзка с достъпа до земя, капитал
и знания. Размерът на помощта обикновено е свързан с потребностите и е модулиран да насърчава
конкретни действия (напр. стартиране на биологично земеделие, инициативи за спестяване на вода
и енергия). Бизнес плановете са полезни инструменти, но качеството им варира в различните одитирани
държави членки. Управляващите органи невинаги са прилагали процедури за подбор, които да им позволят
приоритизиране на най-добрите проекти.
„Ефективното подпомагане на млади земеделски стопани е от решаващо значение за устойчивото
развитие на земеделието при различните поколения“ посочва Janusz Wojciechowski, членът на
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на http://www.eca.europa.eu.
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Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Сметната палата не откри
достатъчно доказателства относно последиците от тези мерки и относно това дали те
в действителност улесняват младите земеделски стопани. Основната причина за това е
недостатъчното насочване на помощта и ниското качество на показателите.“
Въпреки че критериите за подбор са въведени към края на периода 2007—2013 г., те не са довели до
приоритизиране на най-добрите проекти, тъй като минималните прагове са били твърде ниски или изцяло
са липсвали. В някои държави членки бюджетът е използван за финансирането на почти всички заявления,
подадени в началото на програмния период, като по този начин е станало невъзможно за земеделските
стопани, които са стартирали по-късно, да получат финансиране.
„За да бъде ефективно подпомагането, необходимо е ЕС и държавите членки най-напред да определят
по-конкретно кого искат да подпомогнат и какви трябва да бъдат очакваните резултати от
предоставената помощ от ЕС, а след това да насочат усилията си към измерване на постигнатия
напредък,“ добави г-н Wojciechowski.
Сметната палата препоръчва на Комисията и на държавите членки:
да подобрят интервенционната си логика чрез засилване на оценката на нуждите и определяне на
•
цели, които да отразяват общата цел за насърчаване на приемствеността между поколенията;
да засилят насочването на мерките чрез по-добър подбор на проекти и използване на бизнес
•
планове;
•
да подобрят мониторинга и оценката, като използват най-добрите практики, разработени от
държавите членки.

Бележки към редакторите
Общият брой на земеделските стопани в ЕС ()без Хърватия) намалява бързо през последното десетилетие,
като е спаднал от 14,5 млн. през 2005 г. на 10,7 млн. през 2013 г. През същия период броят на младите
земеделски стопани е намалял от 3,3 млн. на 2,3 млн. Тъй като техният брой намалява във всички
възрастови групи, процентът на младите земеделски стопани е останал относително стабилен — малко над
20 %. Въпреки това съществуват значителни различия между държавите членки.
През периода 2007—2020 г. ЕС е отпуснал 9,6 млрд. евро помощ за млади земеделски стопани с цел
повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и насърчаване на приемственост
между поколенията в земеделието. Заедно със съфинансирането от държавите членки за мярката за
установяване по стълб 2 общият размер на публичната подкрепа възлиза на 18,3 млрд. евро. Почти
200 000 млади земеделски стопани са получили помощ от ЕС за създаване на стопанство за периода 2007—
2013 г.
Специален доклад № 10/2017: „Необходима е по-добра насоченост на помощта от ЕС за младите
земеделски стопани, за да се насърчи ефективна приемственост между поколенията“ е публикуван на
уебсайта на ЕСП (www.eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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