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Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад на Европейската 
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Съобщение за пресата
Люксембург, 12 декември 2017 г.

Според одиторите на ЕС екологизирането на ОСП води 
до по-сложна схема за подпомагане на доходите, която 
все още не е екологично ефективна 
Съгласно нов доклад на Европейската сметна палата плащанията, имащи за цел да поощрят 
прилагането от страна на земеделските производители на практики, насочени към опазване на 
околната среда, е малко вероятно да подобрят екологичните и климатичните параметри на 
Общата селскостопанска политика. Одиторите установиха, че новите плащания са довели до 
усложняване на системата и до промяна в земеделските практики само в около 5 % от 
земеделските земи в ЕС. 

Екологизирането е нов вид директно плащане, въведено с реформата от 2013 г. на общата 
селскостопанска политика (ОСП). То е замислено с цел възнаграждаване на земеделските стопани 
за оказване на положително въздействие върху околната среда, което иначе не би било 
възнаградено от пазара. Това е единственото директно плащане, чиято основна цел е свързана 
с околната среда. 

Одиторите на ЕС анализираха дали екологизирането е успяло да подобри екологичните 
и климатичните параметри на ОСП в съответствие с целите на ЕС. Те проведоха събеседвания 
с органите на пет държави членки: Гърция, Испания (Кастилия и Леон), Франция (Аквитания и Нор-
Па дьо Кале), Нидерландия и Полша.  

„По същество екологизирането остава схема за подпомагане на доходите,“ заяви г-н Само 
ЙЕРЕБ, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Предвид 
начина, по който екологизирането се прилага понастоящем, малко е вероятно то да подобри 
съществено екологичните и климатичните параметри на ОСП“. 

Сметната палата установи, че Европейската комисия не е разработила цялостна интервенционна 
логика за плащанията за екологизиране. Комисията също така не е определила ясни и достатъчно 
амбициозни цели във връзка с околната среда, които следва да постигне екологизирането. Освен 
това отпуснатите бюджетни средства за екологизиране не са обосновани от постигането на 
екологични и свързани с климата цели. Сметната палата също така установи, че е малко вероятно 
екологизирането да предостави значителни ползи за околната среда и климата, главно поради 
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съществения дял на субсидирани практики, които са щели да бъдат прилагани при всяко 
положение, дори без предоставеното плащане. Одиторите изчисляват, че екологизирането е 
довело до промени в земеделските практики едва в около 5 % от цялата земеделска земя в ЕС. 

И накрая те установиха, че е малко вероятно резултатите от политиката да са в състояние да 
оправдаят значителната сложност, която екологизирането добавя в ОСП. Част от това се дължи на 
припокривания между екологизирането и другите изисквания на ОСП в областта на околната 
среда.  

Одиторите препоръчват на Комисията в контекста на следващата реформа на ОСП да разработи 
цялостна интервенционна логика за ролята ѝ при постигането на целите на ЕС за околната среда 
и климата. В своите предложения за реформата е необходимо Комисията да се ръководи от 
следните принципи: 

• Земеделските стопани следва да имат достъп до плащания по ОСП само ако отговарят на 
набор от основни екологични норми. Санкциите за неспазване следва да бъдат достатъчни, за да 
действат като възпиращо средство;  

• Земеделските програми, които са свързани с потребностите в областта на околната среда 
и климата, следва да включват цели за ефективност и финансиране, отразяващи направените 
разходи и пропуснатите приходи във връзка с действия, които излизат извън екологичната базова 
стойност. 

• Когато на държавите членки се предоставят варианти, от които да избират при 
изпълнението на ОСП, от тях следва да се изисква да докажат, че избраните варианти са ефективни 
и ефикасни по отношение на постигането на целите на политиката. 

Бележки към редакторите 

ЕС изразходва 12 млрд. евро годишно за новото плащане за екологизиране, което представлява 
30 % от всички директни плащания по ОСП и почти 8 % от целия бюджет на ЕС. За земеделските 
производители това представлява средно 80 евро на хектар на година. След въвеждане на 
екологизирането Европейският парламент и Съветът пренасочиха тези средства за екологизиране 
от други директни плащания. По този начин общият бюджет на ОСП за директни плащания остана 
като цяло относително стабилен.  

Екологизирането се осъществява при споделено управление, като Европейската комисия запазва 
общата отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС, но делегира задачите по изпълнението на 
държавите членки. 

Специален доклад № 21/2017: „Екологизирането — по-сложна схема за подпомагане на доходите, 
която все още не е екологично ефективна“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 
23 официални езика на ЕС. 

 


