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Кpатко изложение
I Както отбелязва Европейската комисия, селскостопанският сектор е съпроводен

с рискове и земеделските стопани трябва да разработят стратегии за справяне
с производствените загуби (които произтичат например от климатични явления
или болести по растенията и животните) и нестабилността на цените. Общата
селскостопанска политика (ОСП) включва инструменти за подпомагане на
управлението на риска от страна на земеделските стопани и реакция при кризи.
Една от целите на неотдавнашните предложения за реформа на ОСП е да се
постави по-голям акцент върху управлението на риска.

II ЕСП разгледа изчерпателността и последователността на предоставените

инструменти на ЕС за предотвратяване и управление на рискове и кризи. Тя
провери дали инструментите за управление на рискове и преодоляване на кризи
са приложени ефективно и дали постигат резултати. Одиторите се фокусираха
върху начина, по който земеделските стопани са използвали подпомагането от ЕС
за застраховане и предприетите извънредни мерки за сектора на плодовете
и зеленчуците след въведената през 2014 г. забрана от правителството на Руската
федерация за внос на някои стоки от ЕС („въведената от Русия забрана“). Като
цяло беше установено, че инструментите на ЕС за управление на риска в сектора
на селското стопанство и мерките, предвидени за прилагане при кризи, отчасти са
изпълнили своите цели, макар и невинаги по ефективен начин.

III ЕСП установи, че ОСП предоставя изчерпателен набор от инструменти за

повишаване на устойчивостта на земеделските стопани. Директните плащания
(41 млрд. евро годишно) оказват значително въздействие върху стабилизирането
на доходите на някои земеделски стопани. ОСП включва превантивни
инструменти, които да помогнат на земеделските стопани да повишат своята
устойчивост, но данните показват, че тяхното въздействие върху поведението на
земеделските стопани е ограничено.

IV Начинът, по който последващите мерки са използвани за реагиране на някои

екстремни климатични рискове, не може да бъде съгласуван със стратегията за
подпомагане на по-голямото използване на инструменти като застраховането.
Между различните инструменти на ЕС за подпомагане на застраховането на
реколтата има някои припокривания.
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V Използването на подпомагането от ЕС за застраховане остава слабо и от него

са се възползвали само малка част от земеделските стопани. По-голямата част от
земеделските стопани, които се застраховат, го правят без помощ от ЕС, което
поставя въпроси относно добавената стойност на подпомагането от ЕС. ЕСП
установи, че Комисията не събира подходяща информация, за да наблюдава
използването на инструментите за управление на риска. Голяма част от
подпомагането от ЕС за застраховане се използва в лозаро-винарския сектор на
двете държави членки, които използват това подпомагане в най-голяма степен.
То е свързано с риск от икономически загуби от неефективно разпределение на
ресурсите. Застрахованите земеделски стопани може да имат по-малък стимул за
прилагане на по-устойчива бизнес стратегия или за адаптиране към новите
климатични условия.

VI Що се отнася до предприетите извънредни мерки след въведената от Русия

забрана, ЕСП установи, че не са използвани специфични критерии за обсъждане
на прилагането на тази мярка и че равнището на подпомагане се е основавало
главно на загубата на руския пазар, без да се вземе предвид наличието на други
начини за реализация на продуктите до изтичане на третата година след
забраната. Тези мерки са продължили четири години и са използвани и за
справяне със съответните проблеми със структурния излишък на някои плодове,
вместо да бъдат обосновани с посочените в регламента извънредни
обстоятелства.

VII ЕСП установи, че подпомагането от ЕС за пазара на ябълки е надхвърлило

съответните средни пазарни цени. Изтеглянето от пазара на праскови
и нектарини, за да бъдат преработени, е струвало скъпо на ЕС и по-голямата част
от сока в крайна сметка се е озовал в преработвателните отрасли под формата на
непарична вноска. И накрая одиторите не можаха да потвърдят, че изтеглените от
пазара продукти действително са били премахнати било поради липсата на
проследяване, било защото тези продукти са се върнали на пазара под различна
форма, например преработени в сок.

VIII ЕСП отправя препоръки към Комисията, които са свързани с насърчаване на

земеделските стопани да се подготвят по-добре за кризи, с разработване
и наблюдение на подкрепата за застраховането, изясняване на критериите за
прилагане на извънредни мерки и коригиране на компенсациите за операциите
по изтегляне от пазара.
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Въведение
В селското стопанство има присъщ риск

01 Както отбеляза Европейската комисия, селскостопанският сектор е

съпроводен с рискове и земеделските стопани трябва да разработят стратегии за
справяне с производствените загуби (които произтичат например от климатични
явления или болести по растенията и животните) и колебанията на цените
(например в резултат на геополитически рискове). Общата селскостопанска
политика (ОСП) включва механизми за подпомагане на управлението на риска от
страна на земеделските стопани и за реакция при кризи. Една от целите на
неотдавнашните предложения за реформа на ОСП е да се постави по-голям
акцент върху управлението на риска.

02 Селскостопанските дейности са силно свързани с климата. Климатичните

условия могат да повишат или възпрепятстват производството. Според
Европейската агенция за околната среда има опасност от увеличаване на загубите
на реколта в ЕС вследствие на екстремни климатични условия 1. На фигура 1 са
показани екстремните метеорологични явления, като например проливни
дъждове, горещи вълни и суши, които поразиха ЕС през лятото на 2018 г.
Неотдавна ЕСП докладва за рисковете както от наводнения 2, така и от
опустиняване 3.

1

ЕАОС, Доклад за въздействията на изменението на климата и уязвимостта на Европа,
2016 г., глава 5.3 „Селско стопанство“.

2

Специален доклад на ЕСП № 25/2018 „Директива за наводненията – постигнат е
напредък при оценката на рисковете, но е необходимо да се подобрят планирането
и прилагането“.

3

Специален доклад на ЕСП № 33/2018 „Борба с опустиняването в ЕС – нарастваща
заплаха, която изисква повече действия“.
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Фигура 1 — Области, които пораждат безпокойство: екстремни
метеорологични явления
Въз основа на метеорологични данни от 1 юли до 1 септември 2018 г.

Горещи и сухи условия

Проливни валежи

Суша

Горещи вълни

Източник: Бюлетин на системата MARS на СИЦ, август 2018 г.

03 Други основни рискови фактори, които засягат селскостопанското

производство, са последиците от болестите по растенията и животните. През
последните години появата на такива болести зачести, отчасти в резултат на
засилената търговия и движението на хора (които водят до по-голям риск от нови
патогени).

04 Начинът за справяне с рискове като производствени загуби и нестабилност

на цените зависи от тяхната честота и въздействие. В своя анализ Комисията
посочва класификация на рисковете, разработена от Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в която се определят областите,
в които земеделските стопани следва сами да се справят с рисковете, например
чрез механизми за застраховане, и където те следва да бъдат преодолени чрез
публична интервенция (вж. фигура 2).
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Фигура 2 — Различни категории рискове, пред които са изправени
земеделските стопанства, и свързани с тях инструменти
Нормални рискове: събития, които се случват често, на местно
равнище и обикновено с малки щети

Управлявани на равнището на стопанството: сеитбооборот, по-устойчиви/приспособени
видове/сортове, икономии, санитарни и фитосанитарни мерки, диверсификация на
производството (в т. ч. работа извън стопанството), инвестиции за превенция (например
устойчиви напоителни системи, защита от градушка)
Предварително публично подпомагане (ЕС/ДЧ): субсидирани инвестиции за превенция,
превантивни мерки и наблюдение на болестите, консултантски услуги и услуги за обучение
и информираност, директни плащания от ЕС

Продаваеми рискове: по-рядко възникващи събития, които обаче
земеделските стопани по-трудно могат да управляват сами
Управлявани чрез пазарни инструменти: частни пазарни инструменти (застраховане,
форуърдни и фючърсни договори) или споделени с другите земеделски стопани (взаимни
фондове) или кооперации или организации на производители
Предварително публично подпомагане (ЕС/ДЧ): Субсидирано от ЕС/ДЧ застраховане и
взаимни фондове, пазарни мерки по линия на ОСП

Катастрофични рискове: Събитие, което настъпва рядко, но е
системно и причинява мащабни щети
Управлявани чрез публични интервенции
Последващо публично подпомагане (ЕС/ДЧ): Извънредни мерки по линия на ОСП, други
фондове на ЕС, помощ ad hoc

Границите са размити, защото инструментите за справяне с различните категории
рискове си влияят взаимно:

Добрата стопанска стратегия намалява експозицията към продаваеми и катастрофични рискове
Очакванията за силна последваща публична интервенция намаляват стимула за разработване на стопанска
стратегия или пазарни инструменти.

Забележка:

Отнасянето на инструментите към различните слоеве на риска е ориентировъчно,
тъй като те могат да играят роля и в други нива.

Източник:

ЕСП въз основа на информация на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“
и класификация на риска на ОИСР.
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05 На равнището на стопанствата земеделските стопани могат да използват

различни стратегии за намаляване на своето излагане на рискове. По-голямата
част от тези стратегии може да се считат за превантивни. Земеделските стопани
могат да разнообразят своята селскостопанска продукция или източници на
доходи, за да разпределят риска от загуби в една от своите селскостопански
дейности. Те също така могат да възприемат селскостопански практики като
използването на по-устойчиви култури/животни, засилени санитарни мерки,
местни селскостопански практики и подходящи превантивни инструменти
(например мрежи за защита от градушки или устойчиво напояване).
В допълнение може да се използват и частни/публични инструменти, като
застраховки и взаимоспомагателни фондове.

Използване на ОСП за насърчаване на устойчив
селскостопански сектор

06 Подпомагането от бюджета на ЕС за селското стопанство в ЕС се управлява

в рамките на ОСП. В своето съобщение „Бъдещето на прехраната и селското
стопанство“ (2017 г.) 4 Комисията посочи амбицията си „да се разработи един
интегриран и последователен подход за предотвратяване и управление на
рисковете, и за устойчивост на рискове, съчетаващ по начин, предполагащ
взаимно допълване, намеси на равнището на ЕС, стратегии на държавите членки
и инструменти в частния сектор, насочени към осигуряване на стабилност на
доходите и справяне с рисковете, свързани с климата“.

07 Действащата ОСП и законодателните предложения за ОСП след 2020 г. имат

за цел да направят по-устойчиво европейското селско стопанство (вж. за примери
фигура 3) главно чрез засилване на устойчивостта (способността на земеделските
стопани да издържат на външни сътресения и да запазят съществуващите
равнища на функционалност) и в по-малка степен чрез увеличаване на
приспособимостта (способността за реагиране на променящите се външни
обстоятелства) 5.

4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713

5

Assessing how policies enable or constrain the resilience of farming system in the European
Union: case study results, 2019 г.

10

Фигура 3 — Нови цели на ОСП, свързани със засилване на
устойчивостта на земеделските стопани

Една от общите цели: да насърчи развитието на интелигентен,
устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство и
да гарантира продоволствената сигурност
Специфична цел:
да обезпечи достатъчно
надеждни земеделски
доходи и устойчивост в
целия Съюз с цел
подобряване на
продоволствената сигурност
(чл. 6, точка 1а)

Специфична цел:
Специфична цел:
да подобри позицията на
земеделските стопани във
веригата на стойността
(чл. 6, точка 1в)

да допринесе за смекчаване
на последиците от
изменението на климата и
за адаптация към него,
както и за устойчива
енергия
(чл. 6, точка 1г)

Източник: ЕСП, въз основа на предложението за новата ОСП (COM(2018) 392).

08 По линия на ОСП Европейският съюз предоставя подпомагане за

инструментите по всяка категория рискове. В таблица 1 е показана подкрепата
от ЕС за инструментите за управление на риска (подпомагане за застрахователни
премии и взаимни фондове) и за извънредните мерки, както и начинът, по който
те се финансират от бюджета на ЕС. Тази таблица не включва общото
подпомагане като директните плащания за земеделските стопани, които също
играят важна роля в начина, по който рискът се управлява на равнището на
стопанствата.

09 Подпомагането от ОСП се финансира по линия на два стълба. В рамките на

стълб I ЕС финансира пазарни мерки, мерки за управление на риска и за
предотвратяване на кризи в някои сектори (винопроизводство, плодове
и зеленчуци), както и извънредни мерки. По стълб II ЕС дава на държавите членки
възможността да подпомагат три инструмента за управление на риска (M17):
застраховане (M17.1), взаимен фонд (M17.2) и инструменти за стабилизиране на
доходите (M17.3). На 7 август 2014 г. правителството на Русия забрани вноса на
продукти, в т. ч. плодове и зеленчуци, от редица държави, включително от
държавите – членки на ЕС. След въведената от Русия забрана бяха предприети
извънредни мерки срещу смущения на пазара за сектора на животновъдството
(в т. ч. млякото и млечните продукти) и за сектора на плодовете и зеленчуците.
Извънредни мерки бяха активирани в резултат на африканската чума по свинете
и огнищата на инфлуенца по птиците и за решаване на конкретни проблеми като
наводненията в балтийските държави.
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Таблица 1 — Разходи на ЕС за инструментите за управление на риска
и извънредните мерки, обхванати от настоящия одит

Мерки

Разходи на ЕС (в
млн. евро)

Стълб II
Инструменти за управление на риска
Подпомагане за Подпомагане за
инструменти за застрахователни
управление на
премии (лозарориска (M17)
винарски сектор и
2015 – 2018 г.
сектор на
плодовете и
зеленчуците)
2015 – 2018 г.

682

174

Стълб I
Извънредни мерки
Мерки срещу
Мерки за подпомагане
смущения на
на пазара, свързани с
пазара
болести по животните
2014 – 2018 г.
поради рискове за
общественото здраве,
здравето на животните
или на растенията
2014 – 2018 г.

1 454

Мерки за
разрешаване на
специфични
проблеми
2017 – 2018 г.

51

24

Източник: Данни на Комисията.

10 На национално равнище държавите членки са разработили различни

стратегии за управление на рискове и кризи в селското стопанство. Седем
държави членки финансират свои собствени национални системи за подпомагане
на застраховането (Австрия, България, Чешката република, Испания, Люксембург,
Полша и Словения). Всички държави членки предоставят последващо
подпомагане след катастрофични събития. Например в отговор на сушата от
2018 г. Германия, Франция, Полша и Швеция компенсираха своите земеделски
стопани от националните фондове.

Обхват и подход на одита
11 Предвид изявлението на Комисията от 2017 г. във връзка с нейната амбиция

да увеличи капацитета на земеделските стопани за управление на риска, ЕСП
разгледа въведените инструменти за управление на рискове и кризи. На фона на
нарастващите рискове от кризи поради екстремни метеорологични явления,
болести по животните и растенията и нестабилност на цените анализът на ЕСП
има за цел да допринесе за по-добро използване на подпомагането от ЕС за
подобряване на капацитета на земеделските стопани за управление на риска.

12 ЕСП разгледа изчерпателността и последователността на инструментариума

на ЕС за предотвратяване и управление на рискове и преодоляване на кризи
и провери дали инструментите за управление на рискове и кризи са били
ефективно приложени и дали са постигали резултати. При разглеждането на
инструментите за управление на риска одиторите се фокусираха върху
подпомагането от ЕС за застрахователни премии. Те също така разгледаха
използването на извънредни мерки в сектора на плодовете и зеленчуците след

12
„въведената от Русия забрана“. Не бяха разгледани предприетите извънредни
мерки за секторите на месната и млекопреработвателната промишленост.

13 Основният одитен въпрос беше „Постигнали ли са мерките на ЕС за

управление на рискове и справяне с кризи своите цели по ефективен начин?“ За
отговора на този въпрос помогнаха три подвъпроса:
—

Дали предоставеният от ЕС инструментариум за предотвратяване
и управление на рискове и кризи е изчерпателен и последователен?

—

Постигнали ли са по ефективен начин своите цели инструментите на ЕС за
управление на риска?

—

Постигнали ли са по ефективен начин своите цели извънредните мерки на ЕС
за сектора на плодовете и зеленчуците?

14 Одитът обхвана действията през периода 2014 – 2018 г. ЕСП събра одитните
доказателства посредством:
—

проверки на данни и документи и/или събеседвания със служители от три
генерални дирекции на Комисията („Земеделие и развитие на селските
райони“, „Здравеопазване и безопасност на храните“, „Евростат“), както
и със специалисти от ОИСР;

—

посещения в четири избрани държави членки, за да се обхване използването
на подпомагане за застраховане (Италия, Франция и Германия) и извънредни
мерки (Полша, Италия и Франция).

—

в тези държави членки ЕСП се срещна с националните органи,
застрахователни дружества, застрахователни федерации,
презастрахователни дружества, асоциации на земеделските стопани, съюзи
и благотворителни организации;

—

преглед на 80 досиета на бенефициенти (изпратени от националните
органи), обхващащи инструменти за управление на риска и извънредни
мерки, и посещения на място на 16 бенефициенти (във Франция, Полша,
Германия, Италия и Гърция). Гърция беше добавена в извадката на ЕСП
заради една операция, проверена в контекста на одита на ЕСП на
законосъобразността и редовността (годишен доклад).

—

събеседвания със 105 земеделски стопани от 17 държави членки във връзка
с тяхната стратегия за управление на риска (вж. приложението);

13
—

анкета, попълнена от националните органи във всички държави членки,
относно техните национални стратегии за управление на рискове
и преодоляване на кризи в селското стопанство.

14

Констатации и оценки
ЕС подпомага широк набор от мерки за подобряване на
устойчивостта на земеделските стопани

15 В настоящия раздел се оценява дали инструментариумът на ЕС за

предотвратяване и управление на рискове и кризи представлява изчерпателен
и последователен пакет. ЕСП провери дали цялостната концепция на системата
допринася за ефективно повишаване на устойчивостта на земеделските стопани
на рисковете и кризите, пред които може да бъдат изправени.

Инструментите на ЕС са насочени към всички видове рискове, пред
които са изправени земеделските стопани, като директните
плащания играят важна роля

16 ОСП съдържа много механизми за справяне с рисковете, засягащи

земеделските стопани (въпреки че не всички са достъпни за всички земеделски
стопани). Директните плащания намаляват променливостта на доходите на
повечето земеделски стопани, но не може да бъдат картографирани лесно
спрямо класификацията на рисковете на ОИСР (вж. фигура 2). Инструментите,
които най-лесно може да бъдат класифицирани спрямо нивата на риска,
включват посочените в таблица 2.

17 В таблица 2 е показано, че две групи инструменти са изрично насочени към

рискове и кризи и следователно допринасят за повишаване на устойчивостта на
земеделските стопани:
—

инструменти за управление на риска като застрахователни и взаимни
фондове, предназначени да компенсират земеделските стопани в случай на
някои определени рискове;

—

извънредни мерки, насочени към стабилизиране на пазара, когато се появят
сериозни смущения 6.

6

Вж. Регламент (ЕС) № 1308/2013: Член 219 относно извънредните мерки срещу
смущения на пазара, член 220 относно мерките, свързани с болести по животните
и загуба на потребителско доверие, и член 221 относно мерките за разрешаване на
специфични проблеми.
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Таблица 2 — Инструменти на ОСП за предотвратяване и управление
на рискове и кризи
Преодоляно
ниво на риск
Нормални

Стълб

I

Продаваеми

I

Инструменти за
предотвратяване
и управление на
риска
Предварителни
мерки

Директни плащания
Подпомагане за организации на производителите на
плодове и зеленчуци, в т. ч. подпомагане за премии
за застраховане на реколтата и взаимни фондове

Продаваеми

Подпомагане за премии за застраховане на реколтата
и взаимни фондове в лозаро-винарския сектор

Продаваеми

Инструменти за управление на риска: Подпомагане
за премии за застраховане Подпомагане за взаимни
фондове (включва инструмент за стабилизиране на
доходите)

Нормални
Нормални

Извънредни
мерки
Последващи
мерки

Инструменти

II

Подпомагане за превенция и инвестиции във
възстановяване
Подпомагане за инвестиции във физически активи

Нормални

Консултантски услуги – т. е. консултантски услуги в
областта на селското стопанство

Нормални

Трансфер на знания и действия за осведомяване

Продаваеми

Подпомагане при учредяване на групи
производители и организации; подпомагане за
насърчаване на сътрудничеството

Катастрофични

Публична интервенция и помощ за частно
складиране

Катастрофични

Мерки срещу смущения на пазара

Катастрофични

Мерки, свързани с болести по животните и загуба на
потребителско доверие поради рискове за
общественото здраве, здравето на животните или на
растенията

Катастрофични

Мерки за разрешаване на специфични проблеми

I

Забележка: Отнасянето на инструментите към различните слоеве на риска е ориентировъчно,
тъй като те могат да играят роля и в други нива.
Източник:

ЕСП, въз основа на Регламенти на ЕС № 1305/2013, 1307/2013 и 1308/2013.

18 С увеличаването на подкрепата за доходите на земеделските стопани някои

продаваеми рискове може да преминат в нормалната категория, защото когато
земеделските стопани получават по-голяма защита на доходите, способността им
да управляват рисковете в стопанството ще се повиши (вж. точките по-долу) 7.
И обратно, предоставянето на този буфер за доходите може да накара
7

„Managing risks in agriculture: a holistic approach“ („Цялостен подход към управлението
на рискове в селското стопанство“), 2009 г., ОИСР.

16
земеделските стопани да развиват селскостопанска дейност по начин, който е помалко консервативен към риска (например като се концентрират върху една
култура).

19 Директните плащания (които представляват годишен разход в размер на

повече от 41 млрд. евро) са стабилен елемент от доходите на земеделските
стопани и поради това повишават устойчивостта. Директните плащания играят
ролята на буфер, който позволява на земеделските стопани да се справят
с намаляващите цени или намаленото производство. Необвързаните
с производството плащания (89 % от директните плащания) не са обвързани
с производството. Останалите 11 % от директните плащания са свързани
с производството. Според Комисията тези допълнителни приходи представляват
около 26 % от доходите на земеделските стопани 8. На фигура 4 е показан само
делът на директните необвързани с производството плащания в доходите на
земеделските стопани. Често делът на необвързаните с производството плащания
в доходите от селскостопанска дейност на земеделските стопани възлиза на
повече от 20 %.

20 През 2017 г. директните плащания са достигнали до 6,4 млн. земеделски

стопани в ЕС 9. Анкетата на ЕСП сред всички държави членки показа, че девет
държави членки считат, че директните плащания са важна част от стратегията на
стопанствата за управление на риска (т. е. директните плащания действат като
„защитна мрежа“ и осигуряват „защита на доходите“).

8

9

Документ на Комисията относно ОСП след 2013 г., графика 5. Комисията счита, че
общото публично подпомагане възлиза на 38 % от доходите на земеделските стопани.
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/FarmIncome.html
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21 На фигура 4 е показано, че делът на директните плащания в доходите от

селскостопанска дейност на земеделските стопани, групирани по икономически
размер, варира от под 20 % до над 30 %. На фигура 5 е показано, че колкото поголям е икономическият размер на стопанството, толкова по-голяма е
вероятността за сключване на застраховка на стопанството. Между дела на
директните плащания в доходите от селскостопанска дейност и използването на
застраховане има отрицателна зависимост. Този резултат се вижда и във
въпросника за земеделските стопани (вж. приложението – фигура 24). Тъй като
директните плащания предоставят буфер за поемане на производствените
загуби, необходимостта от сключване на застраховка намалява и рискът би могъл
да се поеме на равнището на стопанството 10. Съществуват обаче и други фактори,
които могат да повлияят на решението на земеделските стопани да сключат
застраховка. Значителна част от земеделските стопани, които получават
подпомагане от ЕС, са ангажирани и с друга дейност и това се отнася поспециално за дребните земеделски стопани 11. Това намалява експозицията към
рискове на техните стопанства, тъй като други дейности предоставят източник на
доходи, които не зависят от климатичните условия и цените на продуктите.

10

В проучване на Ecorys относно управлението на риска е установена
неутрална/отрицателна зависимост между директните плащания и инструментите за
управление на риска (таблица 5.6).

11

Според базата данни FSS повече от 30 % от земеделските стопани с по-малко от
5 хектара имат друга доходоносна дейност.
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Фигури 4 и 5 — Дял на необвързаната с производството помощ
в доходите на земеделските стопани в ЕС и % на застрахованите
земеделски стопани по икономически размер на стопанствата
40 %

80 %

35 %

35 %

70 %

30 %

30 %

60 %

25 %

50 %

20 %

16 %

15 %

30 %

10 %

20 %

5%
0%

40 %

10 %
от на циона лния пра г* до
25 000 евро

между 25 000 евро
и 500 000 евро

повече от 500 000 евро

% необвърза на с производството помощ от доходите на земеделските
стопа ни

0%

от на циона лния пра г* до
25 000 евро

между 25 000 евро
и 500 000 евро

повече от 500 000 евро

% за стра ховани земеделски стопани

* През 2015 г. този минимум е варирал между отделните държави членки от 2 000 евро/годишно
до 25 000 евро/годишно.

Бележка:

Източник:

Икономическият размер на стопанството се представя чрез средната годишна
продадена продукция, изразена в евро.
Доходите на земеделските стопани се представят чрез нетната добавена стойност на
земеделското стопанство.
Популацията от стопанства на СЗСИ е 4,7 млн. стопанства, от които 2,9 млн. (63 %)
имат годишна продадена продукция по-малко от 25 000 евро, 1,7 млн. (35 %) са
между 25 000 и 500 000 евро, а 0,1 млн. (2 %) са над 500 000 евро.
2,1 млн. стопанства, които получават директни плащания, са с твърде малък
икономически размер, за да бъдат включени в популацията на СЗСИ
Данни на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) за 2016 г.

22 Стопанствата с по-голям икономически размер имат по-голям дял доходи от

селскостопанска дейност в своя общ доход. Колкото по-висок е делът на
селскостопанската дейност в общия доход (при площ над 20 хектара по-голямата
част от земеделските стопани са ангажирани само с тази дейност 12), толкова
повече се използва застраховане (вж. приложението – фигура 24).

12

Информационно-аналитичен документ „Бъдещето на ОСП“, март 2018 г.
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ОСП насърчава все повече превантивните мерки

23 Превантивните мерки (вж. точка 05) могат да повишат устойчивостта на

земеделските стопани, като намалят тяхната експозиция към рискове и адаптират
производството към новите рискове. Стратегиите за превенция и адаптация могат
да улеснят продължаването на производството например в контекста на
климатично явление.
Ефективните мерки за превенция могат да ограничат производствените загуби

24 Предвид въздействието на изменението на климата, мерките за насърчаване

на устойчивостта, в т. ч. дългосрочната подготовка (адаптирането към новите
условията) са от значение. В каре 1 е показана промяната във възприемането на
рисковете от суша в Австралия.

Каре 1 — От реагиране при извънредни ситуации към
подготвеност и управление на риска
Тъй като в Австралия сушите зачестяват, публичните органи вече не ги считат
за извънредно явление. В неотдавнашен официален доклад се заключава, че
е важно да „се премине от парадигма на реагиране при извънредни ситуации
за предоставяне на помощ за суши и допустимост за нея към мерки за
насърчаване на подготвеността и управлението на риска“ 13.
В новото национално споразумение за борба със сушата 14 се признава
необходимостта от подпомагане на селскостопанските предприятия
и селскостопанските общности при управлението и подготовката за
изменението и променливостта на климата. То се фокусира върху мерките
във всички държави за стимулиране на практики за управление на риска и за
повишаване на дългосрочната подготовка и устойчивост.

25 Сеитбооборотът, използването на адаптирани/по-устойчиви култури

и икономиите са трите най-чести превантивни мерки, взети под внимание от
интервюираните от ЕСП земеделски стопани (вж. приложението – фигура 22).
Сеитбооборотът е част от добрите селскостопански практики, тъй като оказва
положително въздействие върху плодородието на почвите и спомага за контрола
на плевелите, болестите и вредителите.

13

Преглед на междуправителственото споразумение относно реформата на
националните програми за борба със сушата.

14

12 декември 2018 г.
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26 Понастоящем директните плащания за големите земеделски стопани

включват изискване за диверсификация на културите (чрез плащания за
екологизиране – нов вид директно плащане, въведено през 2013 г. с цел
подобряване на свързаните с околната среда резултати на ОСП).
В предложенията за новата ОСП директните плащания биха могли да стимулират
сеитбооборота и индиректно да повишат устойчивостта на стопанствата, при
условие че:
—

определените от държавите членки национални стандарти са достатъчно
амбициозни 15;

—

земеделските стопани спазват изискванията за добро земеделско
и екологично състояние;

—

бъдат постигнати реални промени в поведението.

В миналото ЕСП докладва, че екологизирането не води до промени
в поведението 16.

27 Санитарните рискове са област, в която успешната превенция ограничава

необходимостта от последваща интервенция. Публичните органи (на ЕС и на
държавите членки) са силно ангажирани с преодоляването на рисковете от
болести по животните и използват предварителни мерки като например
превенция (в т. ч. ликвидиране), мониторинг и инструменти за управление на
риска. Полагат се значителни предварителни усилия за избягване на потенциално
високите разходи и отрицателните последици от последващите мерки (например
кризата със спонгиформната енцефалопатия по говедата, която струва на ЕС
повече от 5 млрд. екю през периода 1996—1998 г.). Въпреки че тези усилия са
оказали значително положително въздействие, според оценката от независими
проучвания публичните средства, предназначени за обезщетения за болести по
животните и растенията, изплатени от държавите членки на ЕС, са били в размер
на половин милиард евро годишно през периода 2010 – 2014 г. 17

15

Вж. Становище № 7/2018 на ЕСП относно предложенията на Комисията за регламенти
в областта на общата селскостопанска политика за периода след 2020 г., точки 55 – 58,
каре 6.

16

Специален доклад на ЕСП № 21/2017 „Екологизирането – по-сложна схема за
подпомагане на доходите, която все още не е екологично ефективна“, точки 26–57.

17

Според оценките на Bardaji и Garrido (2016 г.), публикувани в „EU Agricultural Markets
Brief“, таблица 2, септември 2017 г.

21
Все още не може да се оцени до каква степен новите налични инструменти
повишават устойчивостта на земеделските стопани на ценовите рискове

28 Комисията разглежда 18 форуърдните договори и фючърсните пазари като

инструменти за справяне с ценовите рискове. Договарянето (използването на
форуърдни договори) беше четвъртата най-често посочвана превантивна мярка
от интервюираните от ЕСП земеделски стопани (вж. фигура 22 в приложението).

29 Съгласно правната рамка на ЕС държавите членки могат да изискват или

използването на задължителни договори, или писмена оферта за сключване на
договор от първия изкупвач за производителя 19. В частта за селското стопанство
на Регламента „Омнибус“ 20 са въведени промени в законодателната рамка. Тя
вече дава право на производителя да поиска писмен договор между страните
и/или писмена оферта за сключване на договор от страна на купувачите. През
април 2019 г. влезе в сила директива за забрана на някои нелоялни търговски
практики по веригата за доставка на храни (т. е. едностранни промени в договора
от страна на купувача) 21. Твърде рано е да се оцени въздействието на тези
последни промени.

30 По стълб II на ОСП може да се подпомагат инструменти за стабилизиране на

доходите, които предоставят обезщетения на земеделските стопани при
„сериозен спад“ в техните доходи. В Регламента „Омнибус“ прагът за
обезщетенията чрез застраховка е намален от 30 % от производствените загуби на
20 % и е предвидена възможност за секторен инструмент за стабилизиране на
доходите (например специфичен за зърнените култури инструмент за
стабилизиране на доходите). Понастоящем обаче не функционират подпомагани
от ЕС инструменти за стабилизиране на доходите.

31 В случай на значителна нестабилност на цените директните плащания,

пазарната интервенция и извънредните мерки срещу смущенията на пазара
остават най-важните инструменти на ЕС в подкрепа на земеделските стопани.

18

Схеми за управление на риска в селското стопанство на ЕС, септември 2017 г.

19

Вж. член 148 в сектора на млякото, член 168 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за другите
сектори с изключение на захарта.

20

Регламент (ЕС) № 2393/2017 на Европейския парламент и на Съвета.

21

Директива № 633/2019 относно нелоялните търговски практики в отношенията между
стопански субекти по веригата за доставка на храни.

22

Между инструментите на ЕС има някои припокривания

32 Схемите на ЕС за подпомагане на застраховането съществуват както по

стълб І, така и по стълб ІІ. Те се припокриват за лозаро-винарския сектор и за
сектора на плодовете и зеленчуците. Подпомагането на взаимните фондове е
само допълващо подкрепата за застраховане, когато се покриват различни
рискове. Предприетите извънредни мерки за справяне със специфични
проблеми, причинени от екстремни явления, може да не са съгласувани със
стратегията за подпомагане на по-голямото използване на инструменти за
управление на риска като застраховането.

23
Взаимното допълване между застраховането и взаимния фонд съществува
само когато се покриват различни рискове

33 По първия стълб на ОСП подпомагането за взаимни фондове отговаря на

условията за финансиране в оперативните програми (ОП) за плодовете
и зеленчуците и националните програми за лозаро-винарството от 2009 г., но това
финансиране не се използва. Финансирането за взаимните фондове по стълб II се
използва в много ограничена степен (вж. точка 43).

34 Слабото използване на взаимни фондове отчасти се обяснява с по-голямата

сложност на този инструмент. За да функционира той, е необходимо да участват
достатъчен брой земеделски стопани. В Италия например минималният брой
земеделски стопани, които участват в един взаимен фонд, е 700. Тази сложност
може да „накара земеделските стопани да се обърнат към други налични
инструменти за управление на риска, по-специално застраховането“ 22. Само
когато взаимните фондове покриват рискове, които не се покриват от
застраховката, тези два инструмента се допълват. Във Франция подпомагането от
ЕС за застраховане е ограничено до „застраховане на реколтата“, което покрива
само климатични рискове за селскостопанските култури, а националният взаимен
фонд, който получава подпомагане от ЕС, покрива болести по животните
и растенията и случаи на замърсяване.
Неподходящото прилагане на извънредните мерки може да намали стимулите
за използване на инструментите за управление на риска

35 Несигурността във връзка с обстоятелствата, които могат да доведат до

кризисни мерки, оказва въздействие върху разбирането на земеделските стопани
за това докъде се простират границите на собствените им отговорности за
управление на риска. Колкото по-често се предоставя публична помощ по време
на или след „криза“, толкова по-малък стимул имат земеделските стопани за
намаляване на риска чрез използване на инструменти за управление на риска
като застраховането 23.

22

Обзор на селскостопанските пазари в ЕС, септември 2017 г.

23

Според ОИСР публичната последваща интервенция е „част от системата за управление
на риска, която земеделските стопани вземат предвид при планирането на
собствените си решения и стратегии“. Вж. „Managing risks in agriculture: a holistic
approach“ („Цялостен подход към управлението на рискове в селското стопанство“),
2009 г. Вж. също „Risks management schemes in EU agriculture“ („Схеми за управление
на риска в селското стопанство на ЕС“), раздел 3, септември 2017 г.
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36 Например през 2018 г. Комисията одобри регламент за изпълнение за

финансиране на мярка на ОСП за подпомагане на земеделските стопани,
засегнати от наводненията и проливните дъждове в края на 2017 г. в определени
области на Литва, Латвия, Естония и Финландия. Земеделските стопани са
отговаряли на условията, ако са загубили най-малко 30 % от своята предвидена за
зимно засяване площ и ако не са получили във връзка със същата загуба какъвто
и да било вид национално подпомагане или застрахователни плащания
(Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/108 на Комисията – 15 млн. евро са били
отпуснати и разпределени съгласно засегнатия брой хектари, както следва:
9,12 млн. евро за Литва, 3,46 млн. евро за Латвия, 1,34 млн. евро за Естония
и 1,08 млн. евро за Финландия). Следователно земеделските стопани, които са
били застраховани срещу този риск, не са отговаряли на условията за
обезщетение на производствените им загуби. В бъдеще такива критерии може да
откажат земеделските стопани от застраховането.

37 От друга страна, участието на Комисията в кризата със сушата през 2018 г. е

било в съответствие с нейната стратегия за разработване на инструменти за
управление на риска. Комисията не е въвела допълнителни (последващи) мерки,
а вместо това се е възползвала от гъвкавостта на вече съществуващите
инструменти. По-специално това е включвало дерогации от правилата за
екологизиране и за околната среда, които са дали възможност на земеделските
стопани да изрязват трева или да пасат добитък върху площи, които иначе биха
останали под угар. Това е в съответствие с редица национални стратегии,
насочени към преместване на публичните разходи от последващите към
предварителните мерки (превенция и подпомагане на инструменти за
управление на риска) в седем държави членки (Австрия, Италия, Франция,
Гърция, Нидерландия, Испания и Словения).

25
Предложенията на Комисията за реформа на ОСП имат за цел да насърчат
подпомагането на инструменти за управление на риска, за които вече е
предоставено национално подпомагане

38 За текущия период 17 държави членки са решили да не прилагат

инструменти за управление на риска по стълб II (подпомагане за застраховане
и взаимни фондове). Осем от тях считат, че техните действащи инструменти за
управление на риска са задоволителни. Седем от държавите членки, които не са
приложили инструменти за управление на риска по стълб II (вж. точка 10), имат
национално подпомагане за застрахователни премии, а две имат задължителна
национална застрахователна схема24.

39 В новите си предложения за ОСП Комисията предлага държавите членки да

бъдат задължени да предоставят подпомагане от ЕС за инструменти за
управление на риска 25. Анкетата на ЕСП сред държавите членки показва, че
единадесет от тях не са съгласни с това предложение. Няколко от тях оправдават
използването на своя собствена национална система за подпомагане въз основа
на принципа на субсидиарност на ЕС.

24

Гърция и Кипър.

25

Вж. COM(2018) 392, член 70.
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При инструментите за управление на риска по-голямата
част от подпомагането от ЕС се предоставя за застраховане,
но използването е слабо и неравномерно

40 Тъй като подпомагането от ЕС е концентрирано върху застраховането (вж.

таблица 3), ЕСП се фокусира върху него по двата стълба на ОСП. ЕСП направи
преглед на управлението на подпомагането от ЕС за застраховане и на
използването на застраховки от земеделските стопани.

41 Повече от една трета от земеделските стопани използват застраховане.

Около 8 % от застрахованите са подпомогнати от ЕС по стълб II (главно чрез
застраховане на реколтата). По-голям брой земеделски стопани плащат за
застраховка със собствени средства и национални средства, отколкото със
средства от ЕС.

Използването на инструменти на ЕС за управление на риска е слабо
и неравномерно

42 Както ЕСП посочи в точка 39, интересът сред държавите членки за

използване на финансиране от ЕС за инструменти за управление на риска е
ограничен. Седемнадесет държави членки не възнамеряват да кандидатстват за
подпомагане за инструменти за управление на риска по стълб II.

43 В таблица 3 са представени трите инструмента на ЕС за управление на

риска и е показано, че при единадесет участващи държави членки по-голямата
част от подпомагането се използва за застраховане. Само три държави членки
(Франция, Италия и Португалия) предоставят подпомагане от ЕС за взаимни
фондове, а две (Италия и Унгария) за взаимни фондове за стабилизиране на
доходите. За периода 2014 – 2020 г. 91 % от планираните разходи за инструменти
за управление на риска са свързани със застраховане.
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Таблица 3 — Инструменти за управление на риска по стълб II

Инструмент
M17.1

Застраховане

M17.2

Взаимен фонд

Покритие на риска

за неблагоприятни
климатични явления,
болести по животните
или растенията,
нашествия на
вредители или
екологични
инциденти

Секторен взаимен фонд
M17.3
Инструмент за
стабилизиране
на доходите

Източник:

Общосекторен взаимен фонд

сериозен спад в
доходите на
земеделските
стопани

Праг за
задействане на
обезщетение

Публичен принос

> 20%
производствени до 70% от
застрахователната
загуби
премия
до 70% от
> 30%
производствени ►административните
разходи за създаването
загуби
на взаимен фонд и от
лихвата по търговските
заеми, взети от
> 20% спад в
взаимния фонд.
доходите
►изплатеното
обезщетение от
взаимния фонд
►допълващите годишни
> 30% спад в
плащания във фонда
доходите
►първоначалния
капитал на фонда

Планирани
публични
разходи
2014 – 2020 г. (в
млн. евро)

2 317

125

116

ЕСП, въз основа на законодателството и на данни на Комисията, март 2019 г.

44 На фигура 6 е показано кои държави членки предоставят подпомагане за
застраховане.
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Фигура 6 — Карта на подпомагането за застраховане в ЕС
Застраховане, подпомогнато от ЕС (стълб II)
Национална застрахователна схема
Няма публично подпомагане за застраховане

Бележка:

Налице е ограничено подпомагане от ЕС за застраховане по стълб І за Германия,
Кипър и Словакия.

Източник на данните: ЕСП.

45 В таблица 4 е показано, че дори в държавите членки, които са предложили

схемата на ЕС, използването е слабо. Във Франция, Унгария, Латвия и Италия
делът на земеделските стопани, застраховани с подпомагане от ЕС, е най-висок.
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Таблица 4 — Публични разходи и брой земеделски стопани,
застраховани по схема на ЕС (стълб II) през 2017 г.
Държава
членка

Публични разходи
(в млн. евро)

Франция
Унгария
Латвия
Италия
Нидерландия
Португалия
Хърватия
Литва
Общо за ЕС

100
25
5
110
27
26
4
2
299

% на
Брой земеделски
застрахованите
стопани,
стопанства с
застраховани с
подпомагане
подпомагане от ЕС
от ЕС
57 996
19
15 708
15
2 300
9
41 076
8
2 012
4
3 793
4
1 953
2
402
1
125 240
3

Бележка:

Белгия, Естония и Румъния все още не са направили разходи.

Източник:

ЕСП, въз основа на данни от държавите членки, подадени в Комисията, и данни на
СЗСИ, март 2019 г.

46 На фигура 7 е показано, че:
—

подпомагането от ЕС достига до много малка част от земеделските стопани
в ЕС;

—

повече от 90 % от земеделските стопани, които се застраховат, го правят без
подпомагане от ЕС.
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Фигура 7 — Земеделски стопани, подпомогнати със средства от ЕС,
в сравнение с различните популации от стопанства (в млн.)
Популация от стопанства на FSS 10,5
Популация от стопанства на СЗСИ 4,7
Застраховани земеделски стопани в
СЗСИ 1,7
Застраховани земеделски стопани с
подпомагане от ЕС 0,125

Бележка:

В популацията от стопанства на СЗСИ са представени само стопанства над определен
икономически размер. За разлика от това, изследването на структурата на
земеделските стопанства (FSS) има за цел да обхване всички стопанства, в т. ч. много
малките. Кръговете не съвпадат напълно, тъй като популациите от стопанства са
различни. ЕСП счита, че тъй като изключените от СЗСИ земеделски стопани от FSS са
малки, обикновено те се застраховат в по-малка степен, както и че повечето
застраховани земеделски стопани с подпомагане от ЕС принадлежат към
незастрахованата популация от стопанства на СЗСИ.

Източник: ЕСП, въз основа на данни на СЗСИ, декември 2018 г.

47 Застраховането срещу един риск, главно срещу риска от градушка,

съществува от деветнадесети век и е най-широко използваният вид застраховане.
Въведеното неотдавна застраховане за множество рискове (18 риска във Франция
и до 11 риска в Италия) е по-слабо разпространено и е разработено главно
с публично подпомагане. Комисията оставя държавите членки да решат кой вид
застраховане да подпомагат (срещу един и/или за множество рискове).

48 ЕСП установи, че във Франция (2017 г.) 5,2 млн. хектара са били застраховани

срещу градушка (предимно без подпомагане) и 4,7 млн. хектара са били покрити
от подпомогнато от ЕС застраховане за множество рискове, което означава, че
36 % от използваната земеделска площ е била застрахована. В Германия около
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8 млн. хектара (48 % от използваната земеделска площ) са били застраховани
срещу градушка 26, предимно без публично подпомагане 27.

49 Европейска добавена стойност е стойността, която добавя дадено действие

на ЕС чрез политиката, регламентите, правните инструменти и разходите на ЕС,
надвишаваща постигнатата в резултат на индивидуални действия на държавите
членки. Слабото използване на подпомагане за застраховане по стълб II
и големият брой земеделски стопани, избрали да платят за застраховане срещу
един риск вместо субсидирано застраховане за множество рискове поставят
въпроси относно добавената стойност на подпомагането от ЕС за застраховане.

Комисията не събира подходяща информация относно
използването на схеми за управление на риска

50 Комисията е определила само един общ показател за резултати за схемите

за управление на риска: „процент земеделски стопанства, които участват в схеми
за управление на риска“. Това е свързано с две мерки по стълб II: мярка 17
и мярка 5. Мярка 17 обхваща подпомагането за застраховане, взаимни фондове
и инструменти за стабилизиране на доходите, а мярка 5 обхваща подпомагането
за възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция и превантивните
мерки. Тъй като показателят обхваща множество дейности, той не може да ги
отрази правилно.

51 Във Франция например този показател обхваща повече от 99 % от

стопанствата и отразява задължителното членство в националния взаимен фонд.
Следователно той дава грешна представа за много по-ниския дял на
земеделските стопани, които сключват подпомогната от ЕС застраховка, членуват
във взаимен фонд за стабилизиране на доходите или за възстановяване на
потенциала за селскостопанска продукция. Обхватът на същия показател в Италия
е под 5 % и отразява главно дела на земеделските стопани, които сключват
подпомогната от ЕС застраховка.

26

Landwirtschaftliche Mehrgefahrenversicherung für Deutschland, Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft, ноември 2016 г.

27

По стълб І се подпомага застраховането за сектора на плодовете и зеленчуците
(2,6 млн. евро/годишно) и за лозаро-винарския сектор (0,164 млн.евро/годишно).
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52 Франция и Италия също така имат национални показатели за броя хектари

и застрахованата капиталова стойност. Те дават по-ясна представа за степента, до
която в селскостопанския сектор се използват инструменти за управление на
риска (т.е. те измерват крайните продукти). Един значим показател за резултати
следва да измерва въздействието на застраховането върху стабилността на
доходите.

За подпомагането на застраховането са необходими сложни
системи за управление

53 Установените от националните органи системи и процедури за управление

на предоставянето на публично подпомагане за застраховане (стълбове І и ІІ) са
сложни. Въпреки че застрахователно покритие се предоставя за относително
малък брой земеделски стопани, броят на застрахователните договори, които
трябва да се управляват всяка година, е значителен (140 000 в Италия и 70 000 във
Франция). Един земеделски стопани може да има няколко застрахователни
договора. Поради това общият брой договори е по-голям от броя на
застрахованите земеделски стопани. В каре 2 е показана системата на Италия за
управление на подкрепата за застраховане; тя включва два посредника (Condifesa
и CAA), които да помагат на земеделските стопани. Въпреки че членството в тези
посредници не е задължително, сложността на системата е такава, че повече от
95 % от земеделските стопани се присъединяват и плащат за предоставяните от
тях услуги. ЕСП оценява разходите, свързани конкретно с тази мярка, които
италианските земеделски стопани плащат на частни субекти, улесняващи достъпа
до подпомагане, най-малко на 2,8 млн. евро годишно.

33

Каре 2 — Административна процедура в Италия за подпомагане за
застраховане

10. ANTI-MAFIA

Министерство
на вътрешните
работи

11. ПЛАЩАНЕ

8. ОБЖАЛВАНЕ

Разплащателна
агенция
7. ИЗЧИСЛЯВА

ПОТОК ОТ ДАННИ

1. FA

2. MI

3. PAI

6. DS

9. DP

Национален портал за
агро-ИТ система

1. FA
2. MI

CAA

3. PAI
6. DS

Земеделски
стопанин
4. IC

9. DP

5. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА
ДОГОВОРА

Описание на стъпките:

1. Актуализиране на досието на стопанството (FA)
2. Подаване на заявление за изразяване на интерес (MI)
3. Представяне на застрахователен план (PAI)

Condifesa

4. IC

Застрахователно
дружество

4. Сключване на застрахователно покритие (IC)
5. Въвеждане на данни за застраховката
6. Подаване на заявление за подпомагане (DS)
7. Изчисляване на публичния принос

8. Подаване на жалба
9. Искане за плащане (DP)
10. Сертифициране от „Anti-mafia“
11. Плащане

Източник: ЕСП, въз основа на информация, предоставена от националните органи на Италия.
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54 Анкетата на ЕСП сред държавите членки показа, че от 17-те, които не са

приложили мярка 17, пет са решили да не подпомагат застраховането заради
свързаните с това разходи и административна тежест.

Застраховането има положително въздействие върху стабилността
на доходите, но въздействието на схемата на ЕС за подпомагане на
застраховането не е толкова ясно
Застрахованите земеделски стопани имат по-голяма стабилност на доходите
и има вероятност да получат обезщетение по-рано

55 ЕСП сравни развитието на доходите на земеделските стопани от 2014 г. до

2016 г. за застрахованите спрямо незастрахованите стопани, независимо дали са
получили средства от ЕС, или не. За да оценят променливостта на доходите
(представена чрез нетната добавена стойност на земеделското стопанство) през
този период, одиторите използваха стандартното отклонение (разпределението
на доходите между годините). Колкото по-ниско е стандартното отклонение,
толкова по-стабилен е доходът. На фигура 8 е показано, че във всички видове
стопанства доходите на застрахованите земеделски стопани варират по-малко от
тези на техните незастраховани колеги.
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Фигура 8 — Променливост на доходите (в %) на земеделските
стопанства в ЕС по икономически размер на стопанствата (2014—
2016 г.)
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%

По-малко от 25 000 евро

Между 25 000 евро
и 500 000 евро

Стопанства, които се застраховат

Повече от 500 000 евро

Стопанства, които не се застраховат

Източник: Анализ на ЕСП въз основа на данни на СЗСИ.
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56 Във Франция и Италия компенсаторните плащания от застрахователните

дружества се извършват в рамките на годината на климатичното събитие.
В Италия застрахователните договори обвързват застрахователите да изплащат
обезщетения преди края на годината. Това помага на земеделските стопани да
управляват паричния си поток и улеснява продължаването на дейността. ЕСП
установи, че предоставянето на обезщетения от публичните органи чрез
последващи мерки за събития от 2018 г. е отнемало повече време и ще завърши
едва през 2019 г.
Подпомагането от ЕС за застраховане е съсредоточено върху лозаро-винарския
сектор

57 В двете държави членки, които използват в най-голяма степен

подпомагането от ЕС за застраховане, ЕСП констатира концентрация на
подпомагането от ЕС в лозаро-винарския сектор. В Италия в лозаро-винарския
сектор има два възможни канала, чрез които да се получава подпомагане за
застраховане (вж. точка 32). През 2015 г. този сектор се е възползвал от почти
една трета от общото публично подпомагане за застраховане. Във Франция
застрахованата с подпомагане от ЕС лозарска площ се е увеличила; тя надхвърля
една четвърт от общата лозарска площ през 2017 г. Застрахованият капитал
в лозаро-винарския сектор може да достигне 115 000 евро/хектар, а през 2017 г.
средният застрахован капитал на хектар за селскостопанския сектор във Франция
е бил 1 649 евро/хектар 28. Колкото по-голям е капиталът, толкова по-висока е
премията, както и равнището на публично подпомагане.

58 От държавите членки, които насочват подпомагането от ЕС за застраховане

към своите земеделски стопани, не се изисква да правят подбор 29. Например
един от подбраните за документна проверка бенефициенти е световен играч
в лозаро-винарския сектор и притежава лозя в целия свят, оценени активи от
вино в размер на 600 млн. евро и изчислен годишен оборот от 50 млн. евро.
Предвид инвестираната сума, финансовия капацитет и рисковия профил на някои
бенефициенти, е вероятно те да са застраховали производството си без субсидии,
създавайки ефект на икономически загуби от неефективно разпределение на

28

Изчисление въз основа на данни на Министерството на земеделието на Франция.

29

Вж. член 49 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.
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ресурсите. ЕСП по-рано констатира икономически загуби от неефективно
разпределение на ресурсите в подпомагането от ЕС за застраховане 30.
Обезщетенията може да се отразят върху поведението на земеделските
стопани

59 Както е показано в каре 3, застрахованите земеделски стопани може да имат

по-малък стимул да прилагат по-устойчиви бизнес системи. Когато земеделските
стопани знаят, че ще получат застрахователно плащане, ако реколтата се провали,
за тях може да не бъде толкова важно да инвестират в отглеждане на устойчиви
култури и те имат по-малко стимули за диверсификация. Често застрахователните
дружества изискват от клиентите си някакви дейности за смекчаване на
последиците, така че могат да намалят този риск. В правната разпоредба за
стълб І се посочва тази практика, но не съществува разпоредба за стълб II, която
да намали експозицията към риск.

Каре 3 — Застрахованите земеделски стопани са понеприспособими към екстремни условия
В Съединените щати, където застраховането на реколтата е широко
разпространено и също се подпомага с публични средства, проучване показа,
че застрахованите царевица и соя са значително по-чувствителни към
екстремни горещини от незастрахованите култури (по-нисък добив).
В проучването се стига до заключението, че чувствителността на
застрахованите култури показва по-малкия капацитет/стимул на
застрахованите земеделски стопани да се адаптират към екстремни условия,
тъй като те разчитат на застрахователни плащания 31.

Недостатъчен контрол върху някои извънредни мерки

60 Член 219 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 позволява на Комисията да

предприема извънредни мерки за справяне със „заплахи от пазарни смущения,
предизвикани от значителни повишения или спадове в цените на вътрешните или
външните пазари или от други събития и обстоятелства, предизвикващи
30

Специален доклад на ЕСП № 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?“, точка 44.

31

Francis Annan и Wolfram Schlenker „Federal Crop Insurance and the disincentive to adapt
to extreme heat“ („Федералното застраховане на културите и липсата на стимул за
адаптиране към екстремни горещини“), 2015 г.
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значителни смущения или заплаха от смущения на пазара“. ЕСП провери дали
извънредните мерки за справяне със значителни смущения на пазара за сектора
на плодовете и зеленчуците са били насочени по подходящ начин и дали
операциите по изтегляне от пазара са имали ефективно действие. Одиторите се
фокусираха върху предприетите действия на пазарите за плодове и зеленчуци
след „въведената от Русия забрана“ (вж. точка 09).

61 В резултат на тази забрана, счетена за заплаха за пазара, Комисията е

определила извънредни мерки за сектора на плодовете и зеленчуците. Разходите
за тези извънредни мерки през периода 2014—2018 г. възлизат на 513 млн. евро,
което съответства на 1,8 млн. тона изтеглени от пазара продукти. Мерките са
включвали изтегляне от пазара на плодове и зеленчуци, засегнати от забраната на
Русия, чрез различни възможности (вж. фигура 9). Безвъзмездното разпределяне
е била основната възможност за изтегляне от пазара (която представлява 60 % от
изтеглените количества и повече от 86 % от изплатената сума).

Фигура 9 — Възможности за изтегляне от пазара и съответният им
дял в подпомагането от ЕС
86 %
Безвъзмездно
разпределяне

Организация на
производителите

Благотворителна
организация

Хора в нужда

9%

денатуриране

Друго
предназначение

Събиране на
реколтата на
зелено

Организация на
производителите

Преработвателна
промишленост

Алкохол

Преди узряване
(ръчно, механично, химично)

5%

Небране на
реколтата
Окапали
плодове

Източник: ЕСП.

Енергия

Механично
унищожаване
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62 На фигури 10 и 11 са показани основните изтеглени от пазара продукти
и географското разпределение на безвъзмездното разпределяне.

Фигури 10 и 11 — Подпомогнати суми по схемите за безвъзмездно
разпределяне по продукти и по държави членки (в млн. евро)

61

13
21
26

277

55

Ябълки

Праскови и нектарини

Портокали

Моркови

Киви

Други
10

28

47
53
255
61

Гърция

Полша

Испания

Италия

Португалия Други

Източник: ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, октомври 2018 г.
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Европейският съюз не е определил обективни параметри за
обсъждане на използването на извънредни мерки

63 Понятието „смущения на пазара“ е доста общо и не е доразвито

в законодателството на ЕС. Липсата на специфични критерии дава голяма свобода
на преценка по отношение на това кога да се мисли за предприемането на
извънредни мерки. В контекста на въведената от Русия забрана Комисията е
предприела извънредни мерки чрез седем делегирани регламента, в които се
посочва рискът от смущения на пазара (913/2014; 932/2014, 1031/2014,
1371/2014, 1369/2015, 921/2016 и 1165/2017). Въпреки това удължаването на
срока на прилагане на мерките не е било основано на оценка, че загубите
надвишават определен праг.

64 При определянето на равнището на подпомагане от ЕС Комисията е взела

предвид данните за производството и за износа през трите години,
предшестващи забраната на Русия (2011 – 2013 г.). Комисията не е взела предвид
други начини за реализация на продуктите, като например външни пазари или
пазари в рамките на ЕС, до третата година от забраната.

65 По своята стойност и изтеглени от пазара количества ябълките са

съставлявали повече от половината подпомагане от ЕС. На фигура 12 е показано,
че по време на въведената от Русия забрана обемът на износа в страните от ЕС
и извън него се е увеличил през 2014 г. и 2015 г. и като цяло е останал над
средното ниво преди забраната. Други пазари извън ЕС са компенсирали загубата
на руския пазар. Вследствие на това на фигура 13 е показано, че стойността на
търговията с ябълки в ЕС и извън него е останала предимно стабилна, само с леко
намаление през 2014 г. (-4 % в сравнение със средната стойност за периода 2011 –
2013 г.). Спадът в стойността на общия износ през 2014 г. е бил по-нисък от този
през 2009 г., когато не са били въведени спешни мерки.
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Фигура 12 — Развитие на износа на ябълки в ЕС като обем
Наложена от Русия
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Средно ниво на общияобемтърговияза2011—2013г.

Средно ниво на износаза2011—2013г.

Източник: ЕСП, въз основа на данни от Евростат – Международна търговия със стоки, януари
2019 г.
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Фигура 13 — Развитие на износа на ябълки в ЕС като стойност
Наложена от Русия
забрана
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Източник: ЕСП, въз основа на данни от Евростат – Международна търговия със стоки, януари
2019 г.

66 Това показва, че за ЕС като цяло породените от забраната на Русия „пазарни

смущения“ на пазара на ябълки са били ограничени и не са продължили четири
години (както извънредните мерки). Намаляването на прекия износ към Русия е
било компенсирано с увеличаване на износа за други местоназначения.

Извънредните мерки са прилагани за стоки, при които се наблюдава структурен
излишък

67 ЕС е приложил и извънредни мерки за подпомагане на изтеглянето от

пазара на праскови и нектарини. Разходите за изтеглянето от пазара на
прасковите и нектарините са представлявали 34 % от общите операции по
изтегляне за Испания и 45 % за Гърция. В първите делегирани регламенти се
посочва въведената от Русия забрана, а също и дисбаланс между предлагането
и търсенето. „Сезонно високите равнища на предлагане на праскови и нектарини
и спадът на консумацията поради неблагоприятни атмосферни условия в разгара
на прибирането на реколтата създадоха трудна ситуация на пазара“ 32.

32

Делегиран регламент (EС) № 913/2014, преамбюл, параграф (1).
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„Предприетите извънредни мерки бяха насочени основно към преодоляване на
конкретната ситуация, възникнала в секторите на производство на праскови
и нектарини“ 33.

68 На фигура 14 е показано, че производството на праскови и нектарини

в Испания и Гърция се увеличава. Производственият потенциал на тези държави
също се увеличава, тъй като тяхната засадена площ се е увеличила съответно
с 6 % и 20 % между 2006 г. и 2016 г. Италия, която до 2012 г. (когато е изпреварена
от Испания) е била най-големият производител на праскови и нектарини, е
намалила засадената си площ с 30 % 34 и постепенно е намалила производството.

Фигура 14 — Развитие на производството на праскови и нектарини
в Испания и Гърция
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Източник: Данни от Информационно табло на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

69 Ако производството се увеличи без съответно увеличение на вътрешното

потребление или износа, това води до структурно свръхпроизводство: овощните
градини произвеждат повече, отколкото може да се поеме чрез потреблението

33

Делегиран регламент (EС) № 932/2014, преамбюл, параграф (22).

34

Източник на данни Информационно табло на ГД „Земеделие и развитие на селските
райони“, 2017 г.
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и износа. В Испания постоянният спад във вътрешното потребление на праскови
не е компенсиран с по-голям износ 35.

70 На фигура 15 е показано, че през четирите години на операции по изтегляне

от пазара в Испания и Гърция процентът на изтегляне не е намалял постепенно
(като начин за постепенно премахване на мярката), а по-скоро е отразявал
равнищата на производство.

Фигура 15 — Тенденция на количествата праскови и нектарини,
определени за изтегляне от пазара
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Източник: Комисията и делегираните регламенти.

71 ЕСП стига до заключението, че поне отчасти извънредните мерки в Испания

са били предизвикани от структурен проблем със свръхпроизводство на
праскови/нектарини. Целта на извънредните мерки не е справяне със структурно
свръхпроизводство, а по-скоро преодоляване на смущения на пазара.

35

„Fruta de hueso: análisis de campaña 2018”, Министерство на земеделието, риболова
и храните.
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С принципа „първият по време е първи по право“ е насърчено бързото
изпълнение за сметка на подходящото насочване

72 След въвеждането на делегирания регламент36 през 2014 г. Полша и Белгия

са използвали над 85 % от подкрепата (по стойност и обем) въз основа на
принципа „първият по време е първи по право“. В последващите регламенти за
всяка държава членка са разпределени количества за изтегляне от пазара. На
фигура 16 е показано, че определянето на тавани за всяка държава членка,
вместо да се прилага принципът „първият по време е първи по право“, е дало
възможност на повече държави членки да получат достъп до подпомагане
в съответствие с техните прогнозни нужди.

Фигура 16 — Разбивка по държави членки на обема на изтеглените
от пазара продукти съгласно различните регламенти 37
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Източник: Данни на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ относно прилагането на
извънредни мерки, октомври 2018 г.

36

Делегиран регламент (EС) № 932/2014.

37

Делегирани регламенти (ЕС) № 1031/2014, (ЕС) 2016/921 и (ЕС) 2017/1165.
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Подпомагането от ЕС за изтегляне от пазара на продукти за
безвъзмездно разпределяне струва скъпо
Подпомагането от ЕС за пазара на ябълки е надвишило съответните средни
пазарни цени от предходните години

73 Подпомагането за изтегляния от пазара, предназначени за безвъзмездно

разпределяне, включва два компонента: максимален принос по видове продукти
и допълнителни разходи за компенсиране на разходите за транспорт, сортиране
и опаковане.

74 Ябълките са били най-подпомаганият продукт чрез безвъзмездно

разпределяне, както е показано на фигура 10. Полша е най-големият
бенефициент на средства от ЕС, по отношение както на обема, така и на
паричната стойност.

75 На фигура 17 са съпоставени помощта за безвъзмездно разпределяне (която

обхваща както цената на продукта от 16,98 евро/100 кг, така
и сортирането/опаковането от 18,77 евро/100 кг) спрямо пазарната цена в Полша
на сортирания и опакован продукт 38. „Олимпийската средно аритметична“
пазарна цена на ябълките в Полша за последните пет години преди забраната на
Русия е била с 10 % по-ниска от равнището на предоставеното подпомагане от ЕС,
което означава, че производителите на ябълки са били свръхкомпенсирани.

38

Член 98, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 543/2011.
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Фигура 17 — Сравнение на подпомагането за безвъзмездно
разпределяне за ябълки с пазарните цени в Полша
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Източник: ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

76 През първите три пазарни години 39 (2014 г./2015 г., 2015 г./2016 г.

и 2016 г./2017 г.) ЕС е изплатил на полските производители на ябълки
обезщетение на стойност 200 млн. евро за 559 448 тона безвъзмездно
разпределени ябълки (без приблизителните транспортни разходи), а средните
пазарни цени за този обем ябълки са възлизали на 182 млн. евро 40.
ЕС е поел непропорционално високи разходи за преработката на праскови
и нектарини

77 Разходите за извънредните мерки за безвъзмездно разпределяне на

праскови и нектарини са възлизали на 55 млн. евро. За прасковите и нектарините
разходите за сортиране и опаковане представляват около 37 %, а транспортните
разходи 13 %, така че стойността на самите изтеглени продукти е едва около 50 %

39

Пазарната година е период от една година, определен за докладване на анализ на
производството, предлагането на пазара и използването на даден селскостопански
продукт. Годината на кампанията за производството на ябълки започва през август на
„година n“ и приключва през юли на „година n+1“.

40

Олимпийска средноаритметична пазарна цена на ябълките в Полша за 2009 г./2010—
2013 г./2014 г.: 32,54 евро/100 кг

48
от общите разходи. Около 48 млн. евро (87 %) са предоставени на
производителите в Испания и Гърция.

78 Поетите разходи от фонда за литър сок, предназначен за потребление от

хора в нужда, са били в размер до 4,25 евро за литър: около четири пъти повече
от цената на литър сок в един супермаркет. Тази цена е формирана от
плащанията на стойността на изтеглените от пазара праскови и нектарини,
разходите за сортиране и опаковане, транспортните разходи и плащанията за
непарични вноски на преработвателите на сок.

Няма достатъчно доказателства, че изтеглените от пазара продукти
действително са премахнати от пазара

79 Поради нетрайния си характер изтеглените за безвъзмездно разпределяне

праскови и нектарини може да се преработват при определени условия.
Преработените продукти (сок/нектар) се предоставят безплатно на хора в нужда.
Испания и Гърция заедно са притежавали над 94 % от подпомогнатите за
безвъзмездно разпределяне праскови и нектарини. От 132 000 тона, изтеглени за
безвъзмездно разпределяне в Испания и Гърция, 99 000 тона са били
преработени в нектар/сок.

80 За да покрият разходите си за преработка, преработвателите на сок са

задържали по-голямата част от преработения продукт като непарична вноска,
както се предвижда в правилата на ЕС 41. Например досиетата на Комисията
показват, че в Испания е бил разрешен коефициент на размяна до 11 килограма
праскови, доставени на преработвателите на сок в замяна на един литър нектар
от праскови, а в Гърция коефициентът на размяна е бил до 8,5 килограма
праскови за литър нектар от праскови. Вж. фигура 18 за пример за операция по
изтегляне от пазара. Накрая по-голямата част от изтеглените от пазара продукти
са били пуснати отново на пазара под формата на сок и само малка част са
достигнали до хората в нужда. Разрешаването на преработвателите да задържат
по-голямата част от изтеглените от пазара количества, платени от фонда, все едно
са предназначени за консумация в прясно състояние, противоречи на крайната
цел на безвъзмездното разпределяне.

41

Съгласно член 80, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 543/2011.
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Фигура 18 — Верига на изтеглени от пазара праскови и нектарини,
преработени за безвъзмездно разпределяне на сок в Гърция
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Източник: ЕСП.

81 ЕСП счита, че количествата праскови и нектарини, използвани като

непарична вноска в Гърция и Испания, представляват разход за бюджета на ЕС
в размер на 34 млн. евро. Засегната е ефективността и ефикасността на
безвъзмездното разпределяне, тъй като 62 % от разходите са покрили тази
непарична вноска, което е позволило продуктите да бъдат върнати на пазара на
сок, и едва 38 % са послужили за предоставяне на безплатен сок и пресни
плодове на хората в нужда.

82 ЕСП също така оцени, че през периода 2014—2018 г. задържаните от

преработвателите праскови и нектарини като непарична вноска са
представлявали между 20 % и 25 % от предлагането на праскови и нектарини за
преработване в сок. Преработвателите на сок са получили почти една четвърт от
своята суровина като непарична вноска, а не чрез покупка.
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Непълно проследяване на някои изтеглени от пазара продукти

83 Помощта за „други предназначения“ зависи от доставката на дестилирани

продукти само за енергийни цели. В Италия ЕСП установи, че надзорните органи,
които проследяват изтеглените от пазара продукти, предадени за „други
предназначения“ за дестилация за промишлени или енергийни цели, са
прекратили проверките си преди денатурирането на алкохола за енергийни цели
(вж. фигура 19).

Фигура 19 — Непълни проверки в Италия на продуктите за друго
предназначение
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Източник: ЕСП.
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проверки
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Заключения и препоръки
84 ЕСП разгледа изчерпателността и последователността на наличния

инструментариум на ЕС за предотвратяване и управление на рискове и кризи
в селскостопанския сектор. Тя разгледа дали инструментите за управление на
рискове и преодоляване на кризи са приложени ефективно и дали постигат
резултати. Беше установено, че като цяло мерките на ЕС за управление на риска
в сектора на селското стопанство са постигнали частично целите си, но са били
слабо използвани, и че са налице случаи на свръхкомпенсиране за мерките,
предвидени при кризи.

85 Има редица мерки на ЕС, които повишават устойчивостта на земеделските

стопани на нестабилността на цените и производствените загуби, произтичащи от
климатични явления и болести по растенията и животните. Те включват
директните плащания, които позволяват на множество малки земеделски
стопани да понасят рискове на равнището на стопанството и обикновено
намаляват тяхната необходимост от застраховане (точки 16—23). Въпреки че ОСП
може да насърчи превантивните мерки, по-специално чрез обвързаност с условия
за добро земеделско и екологично състояние, в момента има ограничени
доказателства, че те оказват значително въздействие върху поведението на
земеделските стопани. В бъдеще прилагането на по-строги задължения за добро
земеделско и екологично състояние (в т. ч. сеитбооборот) може да се превърнe
в мощен инструмент, чрез който да се повиши устойчивостта на земеделските
стопани и да се подобри въздействието на ОСП върху околната среда (точки 24—
26).

86 Превантивните мерки са важни и намаляват експозицията към рискове

(точки 23—26). Застрахованите земеделски стопани може да имат по-малко
стимули за прилагане на по-устойчива бизнес стратегия или за адаптиране към
новите климатични условия (точка 59), но застрахователните дружества могат да
изискват от клиентите си да предприемат мерки за намаляване на риска. ЕСП
установи, че с подпомагането от ЕС в областта на санитарните рискове, поспециално на болестите по животните, е даден приоритет на мерките за
превенция/мониторинг (точка 27).
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Препоръка 1 — Насърчаване на земеделските стопани за
по-добра подготовка за кризи
В контекста на изменението на климата публичното подпомагане следва да
благоприятства мерките за превенция/адаптация, като насърчава земеделските
стопани да подобрят своята подготовка и устойчивост. Комисията следва да
обвърже подпомагането от ЕС със селскостопанските практики, които намаляват
риска от експозиция към рискове (като например сеитбооборот) и ограничават
вредите (като например използването на по-устойчиви култури).
Срок за изпълнение: 2021 г. (регламенти за изпълнение на ОСП след 2020 г.)

87 Използването на подпомагането от ЕС за инструменти за управление на

риска е слабо и неравномерно. Повечето държави членки не го използват.
Концентрираното върху застраховането подпомагане от ЕС достига само до малка
част от земеделските стопани. Повечето земеделски стопани, които се
застраховат, го правят без подпомагане от ЕС. Чрез избора на държавите членки,
които използват в най-голяма степен подпомагането за застраховане, средствата
от ЕС се концентрират върху подпомагане на винопроизводителите. Това
подпомагане е свързано с риск от икономически загуби от неефективно
разпределение на ресурсите. ЕСП заключава, че понастоящем съществуват
ограничени доказателства за добавената стойност от ЕС за това подпомагане
(точки 42—49 и 57—58).

88 ЕСП установи, че Комисията не събира някои подходящи данни, за да

извършва мониторинг на сложното прилагане на инструментите за управление на
риска, въпреки наличието на такива данни в държавите членки, които използват
мярката в най-голяма степен (точки 50—52).

Препоръка 2 — По-добро планиране и мониторинг на
подпомагането за застраховане
Комисията следва:
а)

да прецени дали, с оглед на слабото използване на подкрепата за
застраховане и неговата концентрация в определени сектори и по-големи
производители, подкрепата създава добавена стойност на ЕС;
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б)

да наблюдава разходването на средствата чрез подходящи показатели за
крайни продукти (като например застрахована площ и капитал, които вече се
използват на равнището на държавите членки) и показатели за резултати.

Срок за изпълнение: 2021 г. (регламенти за изпълнение на ОСП след 2020 г.)

89 Комисията е предприела мерки за преодоляване на заплахата от смущения

на пазара в резултат на въведената от Русия забрана, но не е определила
специфични критерии, въз основа на които да бъдат използвани извънредни
мерки. При равнището на подпомагане не са взети предвид други начини за
реализация на продуктите (точки 63—66). Комисията е предоставила
обезщетение на производителите на ябълки (61 % от подпомагането от ЕС),
докато изнасяните количества са се увеличавали, а общата стойност на износа е
останала относително постоянна. Подпомаганото по тези мерки производство на
праскови и нектарини е било засегнато и от структурен излишък (точки 68—71).

90 Начинът, по който последващите мерки са използвани в отговор на

климатичните рискове, не е в съответствие със стратегията за подпомагане на поголямото използване на инструменти като застраховането (точки 24 и 35—37).

Препоръка 3 — Прецизиране на критериите за
предприемане и прекратяване на извънредни мерки
и тяхното съчетаване с други инструменти
Комисията следва да прецизира обхвата на интервенцията на извънредните
мерки чрез:
а)

определяне на обективни пазарни и икономически параметри и критерии за
вземане на решение, когато има достатъчно основание за разглеждане на
възможността за използване на извънредни мерки. В тези параметри следва
да се вземе предвид общата възвръщаемост за производителите, в т. ч.
въздействието на директните плащания и увеличаването на продукцията;

б)

насочване на прилагането на извънредни мерки за екстремни
метеорологични явления към земеделски стопани, които са използвали по
подходящ начин инструментите за превенция и управление на риска,
в случаите, когато те са достатъчно развити и достъпни за земеделските
стопани.

Срок за изпълнение: 2021 г.
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91 Одитът на ЕСП показа, че изплащаното подпомагане за безвъзмездно

разпределяне на ябълки често е надвишавало пазарните цени и поради това е
довело до свръхкомпенсиране (точки 73—76). Разпоредбите, които позволяват
преработката на пресни продукти при безвъзмездно разпределяне, крият риск от
твърде високо равнище на подпомагане и от това преработвателите да задържат
значителна част от изтеглените от пазара продукти, за да покрият разходите си за
преработка (точки 77—82).

Препоръка 4 — Коригиране на обезщетението за операции
по изтегляне от пазара
За да се избегне свръхкомпенсиране, Комисията следва:
а)

да следи за това подпомагането за операции по изтегляне от пазара да не
превишава средната пазарна цена преди кризата в държавата членка на
производителя;

б)

да оцени ползата от определянето на равнища на подпомагане под 100 %
и да изисква значително съфинансиране, когато държавите членки играят
важна роля при определянето на ключовите елементи на схемите за
подпомагане.

Срок за изпълнение: 2021 г.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав I, с ръководител Николаос
Милионис, член на Сметната палата, в Люксембург на неговото заседание от 16
октомври 2019 г.
За Сметната палата

Klaus-Heiner Lehne
Председател
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Приложение
Въпросници за земеделските стопани
Уводни бележки
ЕСП обсъди управлението на риска със 105 посетени земеделски стопани в рамките на
процедурата във връзка с декларацията за достоверност през 2018 г. в 17 държави
членки. Тази извадка се базира на размера на получената субсидия и следователно е
фокусирана върху по-големите стопанства.
Въпросите на ЕСП са свързани с рисковете и със стратегиите за управление на риска на
равнището на стопанствата.

Фигура 20 — Разпределение на въпросниците по държави членки
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Брой земеделски стопани
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Бележка:

Графиката показва, че държавите с най-голям брой интервюирани земеделски
стопани са Италия и Франция (12 интервюта), Испания (11) и Германия (10).

Източник:

ЕСП.
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Фигура 21 — Причини за значителни производствени загуби (%)
• Небла гоприятни
клима тични условия

• Щети, причинени от диви
животни

10 %

8%

4%

• Болести по животните

33 %

24 %

9%

• Вредители и болести

45 %
• Колеба ния на па зара
(прода жни цени)

• Колеба нията на пазара
(цени на вложените
ресурси ка то торове,
фура жи и т.н.)

Бележка:

При този въпрос земеделските стопани можеха да посочат повече от една причина за
загуби. Основните причини за загуби съгласно разбиранията на земеделските
стопани бяха неблагоприятните климатични условия, следвани от колебанията на
пазарните цени.

Източник:

ЕСП.
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Фигура 22 — Превантивни мерки на равнището на стопанствата
Сеитбооборот

22

По-устойчиви култури
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Допълнителни доходи

4
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Брой респонденти

Бележка:

Превантивните мерки не включват земеделските стопани със застрахователни
договори или тези, които принадлежат към взаимен фонд. Десет земеделски стопани
посочиха, че не прилагат никакви превантивни мерки на равнището на земеделското
стопанство.

Източник: ЕСП.
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Фигура 23 — Процент земеделски стопани, които понастоящем са
застраховани или участват във взаимен фонд
8%
8%

54 %
31 %

Са мо за страховане

Бележка:

Източник:

Не

И двете

Са мо вза имен фонд

По-голямата част от земеделските стопани имат застраховка или принадлежат към
взаимен фонд. Голяма част от земеделските стопани (57) имат доброволна
застраховка. 33 нямат застраховка и не са част от взаимен фонд.
ЕСП.

Фигура 24 — Застрахователно покритие по дял на директните
плащания спрямо общия доход от селскостопанска дейност
35
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< 30% ДП

30 – 50% ДП

Доброволно за страховане

Бележка:

> 50% ДП

За дължително за страховане

Колкото по-висок е делът на директните плащания спрямо дохода от селскостопанска
дейност, толкова по-слабо се използва застраховането.

Източник: ЕСП.
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Фигура 25 — Основни причини, посочени от земеделските стопани
за липсата на застраховка или членство във взаимен фонд
• Прека лено скъпо е.

19 %

8%

47 %

6%

ЕСП.

• Друго: Покрива м риска чрез
собствена превенция.
• Производството ми не е
изложено на риск.

20 %

Източник:

• Рискът, който ще трябва да се
покрие, не се поема от никоя
за стра ховка/взаимен фонд.

• Никога не съм ра зглеждал(а)
та зи възможност.
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Акроними и съкращения
CAA: Centri di Assistenza Agricola – оторизирани центрове за подпомагане на
земеделски стопани
ESTAT: Евростат
FNVA: Нетна добавена стойност на земеделско стопанство
FSS: Изследване на структурата на земеделските стопанства
МУПК: Предотвратяване и управление на кризи (мярка)
ОИСР: Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ОСП: Обща селскостопанска политика
СЗСИ: Система за земеделска счетоводна информация
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Речник на термините
Condifesa: Регионални асоциации на земеделските стопани в Италия за
застраховане срещу климатични рискове.
Въведена от Русия забрана: На 7 август 2014 г. правителството на Руската
федерация забрани вноса на списък от продукти от редица държави, в т. ч.
държавите – членки на ЕС.
Доходи: Сумата на приходите, които един земеделски стопанин получава от
пазара, плюс всички форми на допълнително публично подпомагане минус
разходите за вложени ресурси.
Икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите: Ситуация,
при която публични средства се използват за финансиране на дейност, която би
се осъществила без публично подпомагане.
Небране на реколтата: Прекратяване на цикъла на производство на дадена площ,
когато продуктът е добре развит и има добро, солидно и подходящо за продажба
качество.
Нетна добавена стойност на земеделско стопанство:(FNVA): Показател
в Системата за земеделска счетоводна информация, който описва общата
производствена стойност на дадена земеделско стопанство плюс субсидиите
минус междинното потребление (стойността на стоките и услугите, потребявани
в хода на производствения процес) и амортизацията.
Олимпийска средно аритметична стойност: Средната стойност от даден
диапазон след премахване на най-високите и най-ниските стойности.
Пазарна година: Референтният период, определен въз основа на периодите на
събиране на реколтата, за който се анализира и докладва производството на
култури и се определят цените.
Принцип „първият по време е първи по право“: Критерий за подбор, при който
се възнаграждава единствено бързината на реакцията.
Принцип на субсидиарност: Правилото, което гласи, че ЕС не предприема
действия, ако те не са по-ефективни от действията, предприемани на
национално, регионално и местно равнище.
Приспособимост: Способността на дадена система да адаптира вътрешните си
елементи и процеси в отговор на променящите се външни обстоятелства и по
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този начин да продължи по същата траектория, като запази всичките си важни
функции (Folke et al., 2010 г.).
Способност за преобразуване: Способността на дадена система да развие или да
инкорпорира нови елементи и процеси до степен, която променя нейната
оперативна логика, за да запази важните си функции, когато структурни промени
в екологичната, икономическата или социалната среда я направят неизползваема
или нефункционална.
Събиране на реколтата на зелено: Прибиране на реколтата от неузрели, негодни
за предлагане на пазара продукти в дадена площ. Съответните продукти не
трябва да са били увредени предварително по никакъв начин.
Устойчивост: Способността на дадена система да издържа на външни смущения
и да запазва предишните си равнища на функционалност без съществени
промени на вътрешните ѝ елементи (Urruty et al., 2016 г.).
Устойчивост: Способността на земеделските стопани да издържат на сътресения
и да продължат дейността си. Тя има три компонента: надеждност,
приспособимост и способност за преобразуване.

ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА
СМЕТНА ПАЛАТА
„СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ: ВЪПРЕКИ
ШИРОКИЯ НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ
СЛАБОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ И СВРЪХКОМПЕНСИРАНЕТО“

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
I Въпреки че съществува обща необходимост от засилване на осведомеността и вниманието върху
управлението на риска, действията в рамките на ОСП след 2020 г. трябва да се разглеждат и в
контекста на ориентирания към резултатите механизъм за изпълнение, предложен за бъдещата
политика. Това изисква, наред с другото, финансираните от ОСП интервенции да съответстват на
нуждите на държавите членки, които трябва да бъдат идентифицирани въз основа на
доказателства.
IV Застраховането на реколтата е достъпно и по двата стълба на ОСП, но се изключва двойното
финансиране.
V Една от целите на подкрепата на ЕС е да осигури равни условия за държавите членки.
Държавите членки могат да решат да въведат подпомагани от ЕС застраховки въз основа на SWOT
анализа и оценка на нуждите.
Добавената стойност на политиките на ЕС не следва да се измерва само чрез участие и разходи,
измерени за кратък период от време, особено ако инструментите са нови. Например застраховките
в областта на развитието на селските райони са нови инструменти и поради това за въвеждането
им е нужно време. Комисията събира данни от държавите членки за мерки при кризи и
управление, включително извънредни мерки, и получава информация за нивото на подмерките за
управление на риска по стълб II в годишните доклади за изпълнение на държавите членки.
Що се отнася до инструментите за управление на риска по стълб II, държавите членки могат да
избегнат евентуалния риск от икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите
чрез ограничаване на допустимия размер на подпомагането чрез прилагане на разпоредбите на
член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.
VI Загубата на руския пазар, който беше физически затворен изведнъж, е използваният критерий
(по продукти, по обем и като стойност в сравнение с други трети пазари и вътрешния пазар).
След въведената от Русия забрана, не са били на разположение алтернативни пазари с мащаба на
руския.
VII Проверки се извършват от компетентните органи на държавите членки. В този контекст под
„проследимост“ трябва да се разбира контрол.
VIII Вж. отговорите на Комисията по точки 84—92.
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Комисията приема препоръките до известна степен, по-специално по отношение на насърчаването
на земеделските стопани да се подготвят по-добре за кризи, проектирането и мониторинга на
подкрепата за застраховането (частично), критериите за прибягване до извънредни мерки
(частично) и компенсациите за операции по изтегляне от пазара (частично).
ВЪВЕДЕНИЕ
01 Вж. отговора на Комисията по точка I.
03 Санитарната политика на ЕС, прилагана в продължение на десетилетия, не позволява на
болестите по растенията и животните да се увеличават пропорционално на увеличението на
търговията и движението на хора.
06 Съобщението на Комисията от 2017 г. беше включено в предложенията за ОСП за 2018 г. Те
изискват от държавите членки, наред с другото, да включат в своите планове за ОСП обяснение
кои намеси ще допринесат за осигуряването на последователен и интегриран подход към
управлението на риска (член 97 от предложения Регламент за стратегическите планове COM
(2018) 392).
07 Комисията би желала да изтъкне следното:
За ОСП след 2020 г. тя предложи три общи и девет специфични цели, посочени в членове 5 и 6 от
предложения Регламент за стратегическите планове COM (2018) 392. От концептуална гледна
точка трите общи цели — една икономическа, една екологична/климатична, и една
териториална/обществена — допълнително се разделят на три специфични цели. В примерите,
представени на фигура 3, общата икономическа цел е свързана с две от трите специфични
икономически цели и с една от трите специфични цели в областта на околната среда/климата.
Вж. също отговора на Комисията по точка 16.
09 По стълб II ЕС предоставя на държавите членки възможността да подпомагат земеделските
стопани чрез мярка 5 за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал и
превантивни действия (които не са анализирани от този одит), както и чрез три инструмента за
управление на риска (мярка 17): застраховане (M17.1), взаимоспомагателни фондове (М17.2) и
инструменти за стабилизиране на доходите (М17.3).
ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА
11 Комисията изтъква, че справянето с рисковете и справянето с кризите представляват два
различни (но все пак допълващи се) аспекта. В съответствие с фигура 2, ОСП предоставя
инструменти за обичайни, пазарни и катастрофални рискове по едно и също време.
КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ
16 Въпреки че преките плащания не са специално разработени като инструмент за управление на
риска и впоследствие не могат лесно да бъдат отнесени към класификацията на рисковете, те
осигуряват предпазен механизъм за земеделските стопани, който е независим от колебанията на
пазара. По този начин те имат стабилизиращо въздействие върху доходите, действайки като буфер
срещу нестабилността им.
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18 Преките плащания позволяват на земеделските стопани да подобрят своята подготвеност за
реагиране на рискове — нещо, което в много случаи би било невъзможно без тази подкрепа.
Що се отнася до инструментите за управление на риска по стълб II, съществуват два механизма,
които гарантират, че земеделският стопанин продължава да бъде чувствителен спрямо риск: (1)
инструментите предоставят компенсация само за загуби, надхвърлящи определен минимален праг,
и (2) загубата, довела до компенсацията, се изчислява спрямо средната продукция или доходи за
предходните 3 или 5 години. Следователно тази средна стойност се актуализира ежегодно.
21 Общ отговор на Комисията по точки 21 и 22:
Корелацията сама по себе си не указва/обяснява основната причинно-следствена връзка, а именно,
че поради по-големия дял на преките плащания в приходите сключването на застраховки е в помалък мащаб. Освен други фактори, които влияят върху решенията на земеделските стопани
(напр. възможност за застраховане), резултатите могат да бъдат повлияни от относителната тежест
на някои сектори в категориите (<30 % преки плащания, 30 — 50 %, > 50 % преки плащания), тъй
като делът на преките плащания в доходите зависи в голяма степен от сектора.
26 Второ тире: Фактът, че сеитбообращението ще бъде част от изискванията за спазване на
определени условия, ще повиши осведомеността на земеделските стопани относно тази практика.
Сеитбообращението ще допринесе за постигане на целта за качество на опазването на почвите и
непряко ще увеличи устойчивостта на земеделските стопанства, което ще бъде постигнато и в
комбинация с други практики.
Подобрените условия ще определят минимално равнище на селскостопанските практики за
земеделските стопани, което ще позволи на тези, които вече отговарят на изискванията, да
продължат по същия начин и ще изисква допълнителни усилия от останалите. В допълнение към
това, в бъдещата ОСП се очаква да бъдат засилени доброволните мерки за подпомагане на
земеделските стопани да въвеждат други по-устойчиви земеделски практики.
27 Комисията счита, че настоящата ѝ рамка от превантивни мерки гарантира, че Европа се ползва
с най-високите стандарти за безопасност на храните и здраве на животните и растенията в света.
Това осигурява много високо равнище на защита на здравето и работи в полза на вътрешния пазар
и на износа на храни от ЕС. Разходите в размер на половин милиард евро трябва да се разглеждат
в контекста на общото производство на селскостопански хранителни продукти в размер на 408
милиарда евро.
Без ефективни предварителни мерки, прилагани в продължение на десетилетия на равнище ЕС,
последващите мерки щяха да достигнат много по-високи равнища на разходите.
30 Предвид на новостта на инструментите за стабилизиране на доходите, е необходимо време за
прилагането на такива инструменти. В момента обаче няколко държави членки (напр. Италия,
Унгария) имат добра възможност да започнат прилагането на такъв инструмент в скоро време.
32 ОСП предлага инструментариум от различни инструменти. Фактът, че секторът на виното и
плодовете и зеленчуците може да се възползва от застрахователни схеми и по двата стълба, не
следва да се разглежда като потенциално припокриване, а като възможност, предоставена на
държавите членки, организациите на производители и отделните земеделски стопани да изберат
най-добрия инструмент за справяне с даден риск.
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За общата организация на пазара, взаимоспомагателните фондове могат да бъдат активирани в
случай на неблагоприятни пазарни условия, докато застраховането може да се прилага в случай на
природни бедствия, събития, свързани с климата, заболявания или заразявания с вредители.
Мерките за развитие на селските райони разчитат на застрахователни схеми за покриване на
производствени загуби и на взаимоспомагателни фондове за покриване на производствени загуби
и загуба на доходи. Едновременното програмиране на застраховане и взаимоспомагателни
фондове за производствени загуби е възможно и, в съответствие с нуждите на държавите членки и
бенефициентите, може да има смисъл. По този начин двата инструмента за управление на риска
ще се допълват взаимно. Освен това, като обща разпоредба, не е разрешено двойното финансиране
на една и съща мярка (член 30 от Регламент (ЕС) № 1306/2013).
Прилагат се извънредни мерки в случай на политически или други видове събития, при които
превантивните мерки за управление на риска вече не могат да дадат резултат.
33 По стълб I, досега подкрепата за взаимоспомагателни фондове се ограничава до
административните разходи за създаването на взаимоспомагателния фонд и до неговото
попълване. Това обяснява липсата на интерес от страна на организациите на производители.
Комисията предлага в ОСП след 2020 г. да се премахне това ограничение и да се осигури
финансиране от ЕС за взаимоспомагателния фонд за кризисни мерки. Това следва да
благоприятства използването на тази мярка.
Що се отнася до използването на взаимоспомагателни фондове по стълб II, вж. отговорите на
Комисията по точки 43—45.
34 Комисията предлага в ОСП след 2020 г. да се подобри привлекателността на
взаимоспомагателните фондове за организации на производители.
Въпреки че създаването на взаимоспомагателни фондове е по-сложно от подписването на
застрахователен договор, взаимоспомагателните фондове предоставят на земеделските стопани
редица предимства, като например собствеността върху инструмента, парични спестявания в
дългосрочен план и възможност за покриване на рискове, които не са покрити от пазара.
Френският подход е едно възможно решение. Държавите членки обаче могат да предоставят на
земеделските стопани повече възможности за избор на инструмента, който отговаря по-добре на
техните нужди. Следователно, при условие че се избягва двойното финансиране, инструментите,
покриващи един и същ риск, могат да се допълват взаимно.
35 Взаимоспомагателните фондове и застраховането са под пряката отговорност на
производителите чрез организации на производители, докато извънредните мерки са в отговор на
конкретни събития, които обикновено засягат пазари (като например наложената от Русия
забрана).
36 Мярката в рамките на ОСП за подпомагане на земеделските стопани, засегнати от наводнения и
обилни валежи, беше приложена поради безпрецедентните извънредни метеорологични условия в
засегнатите държави членки за продължителен период от време.
Поради извънредното прилагане на член 221 земеделските стопани не могат да разчитат на
обезщетения за щети, свързани с метеорологични условия, и все още са изправени пред
значителен риск от загуби на доход, ако те не бъдат намалени чрез редовни инструменти за
управление на риска, например застраховки.
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38 При споделено управление държавата членка трябва да избере подходящите инструменти,
предлагани от ЕЗФРСР, въз основа на SWOT анализ и съответна оценка на нуждите. За
програмния период 2014—2020 г.; държавата членка сама трябва да реши дали е подходящо
прилагането на инструментите за управление на риска, предложени съгласно Регламента за
развитие на селските райони.
39 Предложението на Комисията не означава, че държавите членки прекратяват действието на
националните си системи. Вместо това, в съответствие с принципа на субсидиарност, държавите
членки се възползват от повече гъвкавост при разработването на съответните инструменти въз
основа на солиден SWOT анализ и оценка на потребностите. Държавите членки, които вече
предоставят национална подкрепа за управление на риска, следва да използват възможността да
използват подкрепата за развитие на селските райони за иновативни схеми, които допълват
съществуващите по един съгласуван начин.
41 Целта на подкрепата по линия на ЕС не е да замести националните системи, независимо дали
става въпрос за публични или частни застрахователни схеми. Целта е на държавите членки да се
предоставят инструменти за справяне със ситуации на нужда, например когато липсват други
инструменти за насърчаване на участието на земеделските стопани в управлението на риска.
42 Вж. отговора на Комисията по точка 38.
43 Общ отговор на Комисията по точки 43—45:
Преобладаващата подкрепа, която се предоставя досега в областта на застраховането, се дължи
главно на факта, че този инструмент е най-известният и се използва от земеделските стопани, със
или без подкрепа от ЕС. Взаимоспомагателните фондове както при производствените загуби, така
и при загубите на доходи, по принцип са по-малко известни и използвани.
Прилагането на нови инструменти отнема време, тъй като изграждането на капацитет на
администрациите на държавите членки е необходимо, колкото и осведомеността и участието на
земеделските стопани. Вече съществуват програми за развитие на селските райони, в които целите
за усвояване почти са постигнати или дори превишени.
Освен това значението на усвояването трябва да се разглежда във връзка с установените нужди и
приоритетите на селските райони при планирането на мерки за развитие на селските райони:
например предоставянето на помощ за управление на риска на почти 20 % от земеделските
стопани, както е посочено в таблица 4, в случая на Франция, може да се счита за значително
усвояване.
Вж. също отговора на Комисията по точка 38.
46 Вж. отговорите на Комисията по точки 41 и 45.
49 Добавената от ЕС стойност на подкрепата по линия на ОСП за застраховки, включена в
цялостния набор от инструменти за управление на риска по ОСП, произтича от необходимостта да
се отговори на управлението на риска като общо предизвикателство под формата на общ набор от
правила на равнище ЕС, което — в съответствие с принципа на субсидиарност — дава възможност
за избор и адаптиране на държавите членки в зависимост от техните нужди.
Що се отнася до сключването на застраховки, Комисията би искала да се позове на отговора си по
точки 43—45. Освен това тя би искала да подчертае, че използването на определена
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застрахователна схема се ръководи от много фактори (например административен капацитет за
създаване на привлекателна и ефективна схема) и може също така да претърпи промени с течение
на времето.
50 Общ отговор на Комисията на точки 50 и 51:
В общата рамка за мониторинг и оценка (ОРМО) обхватът на показателя за резултатите е да се
определят количествено и да се следи изпълнението на програмите за развитие на селските райони
на равнището на приоритетните области, а не на равнището на отделните мерки/подмерки.
Показателят за резултата „процент на стопанствата, участващи в схеми за управление на риска“ е
свързан с приоритетна област 3б „подпомагане на предотвратяването и управлението на риска в
стопанството“ и отразява кумулативния ефект на всички съответни мерки/подмерки спрямо
целите на тази приоритетна област. Що се отнася до мярка 17, по-подробна разбивка относно
прилагането на отделните инструменти може да бъде получена чрез показателите за крайните
продукти, определени за всяка подмярка, плана за показателите на всяка програма за развитие на
селските райони и информацията в годишните доклади за изпълнението, представяни всяка година
от държавите членки.
52 Правната рамка предоставя на държавите членки възможността да определят допълнителни
специфични за програмата показатели, които да обхващат техните специфични потребности.
Показателите за резултатите не измерват въздействието на политиката, което може да бъде
оценено само чрез оценка, за която показателите предоставят определена, но не цялата
необходима информация.
Въпреки това има няколко фактора, засягащи доходите, (развитие на пазара, подпомагане на
доходите, управление на риска...) и ролята на застраховането (плюсове и минуси) за стабилизиране
на доходите трябва да се оцени.
53 В съответствие с принципа на субсидиарност създаването на механизма за изпълнение и на
процедурите за прилагане на различните схеми е отговорност на държавите членки.
Системата на застраховане е комплексна по своя характер, тъй като договорите трябва да се
адаптират редовно. За прилагането на мерките на ЕС за подкрепа държавите членки се насърчават
да избягват създаването на допълнителни „административни тежести“. Освен това в много
държави членки съществуват служби за доброволно подпомагане на земеделските стопани за
кандидатстване за подкрепа по различните схеми на ОСП. Това не е единствено по рода си по
отношение на прилагането на инструменти за управление на риска.
54 Първоначално прилагането на нова мярка за развитие на селските райони в дадена държава
членка предполага привличането на различни видове ресурси — парични, административни и
човешки — независимо от мярката. Следователно мярка 17 не е изключена от това направление. В
зависимост от капацитета на държавата членка, в началото това може да бъде обезкуражаващо.
55 Както се подчертава в отговора на Комисията по точка 52, доходите се влияят от няколко
фактора, различни от участието в застрахователни схеми, като например развитието на пазара,
подпомагането на доходите. Изисква се извършването на оценка на ролята на застраховането за
стабилизиране на доходите.
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56 Различните цели, първопричини и механизми за изпълнение, са в основата, наред с другото, на
разликата в графика на плащанията между застраховките и последващите мерки. В действителност
застраховките и извънредните последващи мерки са в отговор на различни рискове и по своя
характер следват различен график.
58 Държавите членки имат възможност да прилагат член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) №
1305/2013, за да ограничат размера на премията, която отговаря на условията за подпомагане, като
прилагат подходящи тавани.
59 Земеделските производители са предприемачи: в техен интерес е да осъществяват дейности за
смекчаване на последиците от изменението на климата, за да се намали излагането на риск и да се
получат възможно най-големи приходи от техните култури, независимо дали сключват
застраховка или не. Земеделските стопани могат да получават подпомагане по линия на ЕЗФРСР
за сключване на застраховка, която обаче не може да надвишава 70 % от изплатената премия.
Освен това има прагове и франчайзинг, които следва да бъдат взети предвид. Поради това е в
техен най-добър интерес тези пари да не бъдат разходвани напразно.
Застраховките трябва да се разглеждат като икономическа защита на земеделските стопани срещу
рисковете, свързани със селскостопанската дейност. Те помагат за стабилизиране на доходите на
земеделските стопани и могат да насърчават диверсификацията и инвестициите, които на свой ред
могат да повишат устойчивостта на стопанството.
63 Очакваните икономически загуби и смущения не са сравнявани с определен праг, тъй като
съзаконодателите не са определили такъв. Формулировката на член 219 разглежда смущенията,
причинени от „значителни повишения или спадове в цените на вътрешните или външните пазари
или от други събития или обстоятелства, предизвикващи значителни смущения или заплаха от
смущения на пазара“. Комисията извърши задълбочен анализ на смущенията на пазара и
очакваните икономически щети, което доведе до заключението, че са изпълнени условията за
задействане на извънредните мерки съгласно член 219.
При такъв широк диапазон от ситуации е почти невъзможно да се определят обективни параметри
за задействане. Дори би било в противоречие с извънредния характер на мярката да се определят
прагове за задействане на такава мярка. Това би попречило също така да се реагира в спешен
порядък и да се приспособи реакцията към характеристиките на всяко смущение на пазара. Това
обяснява защо дори и в академичния дебат не съществува консенсус по въпроса какво би могло да
представлява обективен праг или параметър за тази цел.
64 В началото на забраната от страна на Русия равнището на износа на плодове и зеленчуци от ЕС
за Русия е било обективен критерий, докато алтернативните пазари на ЕС и трети държави са били
просто хипотетични.
65 Представянето по пазарна, а не по календарна година, е адаптирано в по-голяма степен за
подходящ анализ на пазара.
Използването на данни в рамките на ЕС води до възможно двойно отчитане на потоците. Това се
случва всеки път, когато ябълки преминават транзитно през друга държава членка, където е
подадена митническата декларация за износ, преди да бъдат изпратени в държавата извън ЕС.
По време на ограничителните мерки на Русия общият обем на износ извън ЕС се увеличи през
2014/15 г., но започна да намалява от 2015/16 г. нататък, което отразява промяна в тенденцията.
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В периода на нарастване други пазари извън ЕС частично и временно са компенсирали загубата на
руския пазар. В началото на ембаргото, наложено от Русия през 2014/15 г. руският пазар остана
достъпен и след това стана достъпен през 2015/16 г. и 2016/17 г. само чрез Беларус с допълнителни
разходи по сделките. Успоредно с това, част от износа на ЕС беше пренасочена към Северна
Африка, но по-късно Алжир затвори своите граници. Междувременно цените на ябълките в ЕС са
се понижили, демонстрирайки реални пазарни смущения.
66 Комбинирането на три години значително намаление на цените на производителите и на ясна
промяна в тенденцията (от положителна към отрицателна) на допълнителния износ от ЕС, считано
от момента на наложената от страна на Русия забрана, който не се дължи непосредствено на
пренасочването през Беларус и на някои частични компенсации на други пазари (което означава за
търговците разходи за трансакции/пренасочване), при намаляване на износа, представлява
смущение в сектор, базиран на овощни насаждения, където инвестиционните решения, взети от
операторите, са за следващите 10 години.
67 Ограничената възможност за съхранение на тези нетрайни плодове не позволява бързо
подобряване на подобна ситуация. Освен това има опасност обявената от Русия забрана за внос на
плодове и зеленчуци от Съюза да утежни положението на пазарите на праскови и нектарини.
Съответно на пазара е възникнала ситуация, за чието преодоляване обичайните мерки на
разположение съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, се оказват недостатъчни.
75 Общ отговор на Комисията по точки 75 и 76:
Разходите за транспорт, опаковане и сортиране се определят на равнище ЕС. Подкрепата се
прилага за всички държави членки. Тези разходи бяха преразгледани през 2013 г. Те отразяват
съответните средни разходи в рамките на ЕС.
Средно за ябълки въпросните разходи възлизат на 40 евро/100 кг.
78 Общ отговор на Комисията по точки 78—80:
Държавите членки могат да дадат възможност за изтегляне от пазара за безвъзмездно
разпределяне към преработвателите на плодове и зеленчуци (за производството на сокове и/или
нектар), трябва да вземат решение за коефициента на размяна на изтеглените от пазара праскови и
на получения сок/нектар и да гарантират, че плащанията, извършени към преработвателните
предприятия, компенсират само разходите за преработка. Коефициентите на размяна могат да
варират в зависимост от съответните продукти (във всеки случай клас II), техните характеристики
и качество.
В случай на изтегляне от пазара за безвъзмездно разпределяне, ЕС финансира също така
транспортните разходи и разходите за сортиране и опаковане в рамките на система с фиксирана
сума, която последно е била преразгледана през 2013 г. Тъй като най-високите фиксирани суми са
около 10 цента за килограм за транспортиране и 20 цента за килограм за сортиране и опаковане
(или и за двете средно около 39 цента за килограм), тези суми играят по-скоро ограничена роля в
общите разходи на ЕС за произведения сок/нектар.
При безплатното разпространение цената за изтегляне е строго ограничена до ниво, което не
надвишава 40 % от средните пазарни цени за предходните 5 години, но високите коефициенти на
преобразуване на прасковите, преработени в сок/нектари, независимо дали са обосновани или не,
могат да доведат до високи разходи за фонда на Европейския съюз за тази дейност. Това трябва да
се оцени от службите на Комисията.

BG

BG
8

83 Съгласно законодателството на ЕС проверките се извършват от компетентните органи на
държавите членки.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
84 Налице е ниска степен на усвояване при изтегляния от пазара по оперативните програми (помалко от 1 % от бюджета на ЕС за плодове и зеленчуци), докато в контекста на извънредните
мерки, предприети вследствие на забраната от страна на Русия, усвояването е било значително.
85 В предложението си за бъдеща ОСП Комисията засили изискванията по отношение на
задължителния аспект на ОСП при определени условия. Това включва изискване за сеитбооборот.
За повече информация относно връзката между преките плащания и решението на земеделските
стопани да сключат застраховка, вж. отговора на Комисията по точка 21.
86 Относно стимулиращия ефект вж. отговора на Комисията по точка 59.
Препоръка 1 — Насърчаване на земеделските стопани да се подготвят по-добре за кризи
Комисията приема препоръката и би желала да посочи, че усилията в контекста на бъдещата ОСП
са насочени в тази посока, включително




За по-амбициозни цели в областта на климата и околната среда: По-строгите изисквания в
задължителния аспект на ОСП при определени условия (като например сеитбооборот,
опазване на богатите на въглерод почви, запазване на органичните вещества в почвата),
които да бъдат допълнени от доброволни ангажименти (нови екосхеми по стълб I и
интервенции за развитие на селските райони по стълб II) и помощни инструменти (като
например консултантски услуги), финансирани по линия на ОСП. Освен това
задължителното заделяне на средства за дейности в областта на околната среда и климата по
оперативните програми за плодове и зеленчуци и за интервенции за развитие на селските
райони, както и за възможностите за обвързани с производството преки плащания (напр. цел
за подпомагане на екстензивното животновъдство) също играе роля в този контекст.
За по-интегриран подход за управление на риска: Задължително предлагане на земеделските
стопани на инструменти за управление на риска в рамките на развитието на селските райони и
изискване за определяне на интегриран подход в стратегическите планове по ОСП

Държавите членки ще имат полза от по-голяма гъвкавост, за да насочат по-добре своите
интервенции към потребностите си и ще трябва да ги базират на установените потребности в
съответствие с предложения новия, основан на постигнатите резултати, подход.
По отношение на предложения график Комисията би искала да подчертае, че предложенията за
ОСП за периода след 2020 г. понастоящем се обсъждат от Съвета и Европейския парламент като
съзаконодатели; поради това действителната дата на законодателната рамка за ОСП след 2020 г.
(включително актове за изпълнение) не е известна на този етап.
87 Комисията се позовава на отговорите си по точки 30, 33, 34, 35, 41, 43, 49 и 58.
88 Информацията, събрана за инструментите за управление на риска по стълб II (мярка 17),
предоставя разбивка по подмерки по отношение на броя на участващите земеделски стопанства и
общите публични разходи. Допълнително държавите членки предоставят повече информация в
годишните доклади за изпълнението на програмите за развитие на селските райони. Освен това

BG

BG
9

държавите членки имат възможност да определят специфични за програмата показатели, които да
обхващат техните специфични потребности.
В сектора на плодовете и зеленчуците Комисията събира значително количество информация за
пазара от държавите членки и заинтересованите страни чрез различни канали (годишни доклади
относно изпълнението на оперативните програми, експертни групи и групи за граждански диалог
със заинтересовани страни, информационни табла, перспективи, а от сега нататък и обсерватории
на пазара).
Препоръка 2 — По-добро проектиране и наблюдение на подпомагането за застраховане
а) Комисията не приема препоръката.
Извършването на анализа по такъв въпрос в настоящия момент на цикъла на политиката може да не
е оптималното, като се има предвид неотдавнашната и планирана работа по оценката, а именно:
проучване относно управлението на риска от 2017 г., проучване на управлението на кризи, което ще
бъде завършено през 2019 г., и последващите оценки, които ще бъдат издадени за края на 2024 г.
По отношение на добавената от ЕС стойност Комисията се позовава също така на отговорите си по
точки 49 и 87.
б) Комисията приема препоръката частично.
Тя ще се стреми да наблюдава разходите чрез подходящи показатели за крайни продукти и
резултати, но не приема да събира информация относно конкретните показатели, посочени от ЕСП
(застрахована площ и капитал).
Съгласно предложението за бъдещата ОСП ще се събират данни за броя на земеделските стопани,
обхванати от инструменти за управление на риска с цел установяване на изпълнението. Чрез
оценките ще се събира допълнителна информация, като се има предвид настойчивият призив за
опростяване. Поради това не можем да приемем частта от препоръката, отнасяща се до
застраховането на площи и капитал.
Показателят за резултати (дял на стопанствата с инструменти за управление на риска по ОСП)
остава непроменен и ще позволи на държавите членки да определят цел за броя на стопанствата,
обхванати от инструменти за управление на риска. Комисията ще използва този показател, за да
проследи напредъка на държавите членки в изпълнението.
По отношение на предложения график Комисията би искала да подчертае, че предложенията за
ОСП за периода след 2020 г. понастоящем се обсъждат от Съвета и Европейския парламент като
съзаконодатели; поради това действителната дата на законодателната рамка за ОСП след 2020 г.
(включително актове за изпълнение) не е известна на този етап.
89 Вж. отговорите на Комисията по точки 62—71.
90 Последната мярка, подчертана от ЕСП, беше използвана само веднъж поради безпрецедентните
изключителни метеорологични условия. Оттогава насам и въпреки засушаванията през 2018 г. и
2019 г., засегнали големи части от Европа, Комисията не е предоставила повторно подобна
компенсация съгласно член 221 от Регламент (ЕО) № 1308/2013.
Препоръка 3 — Изясняване на критериите за предприемане и прекратяване на
извънредните мерки и комбинирането им с други инструменти
a) Комисията приема препоръката частично.
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Комисията е съгласна, че пазарните условия и цялостната възвращаемост на производителите,
включително въздействието на преките плащания и увеличението на производството, следва да
бъдат взети предвид при анализа, който ръководи Комисията, за да предложи задействане или
прекратяване на извънредните мерки.
Въпреки това предварителното определяне на обективни пазарни параметри и критерии би било в
противоречие със същността на мярката, оказвайки отрицателно въздействие върху нейната цел:
разрешаване на проблемите с катастрофалните рискове, обикновено внезапни и непредвидими,
които не могат да бъдат контролирани от земеделските стопани и публичните органи в обхвата на
стратегиите за управление на риска.
Освен това липсата на обективни критерии не означава, че задействането на такива извънредни
мерки не се основава на анализ. Този вид мярка предполага във всеки отделен случай внимателна
оценка от страна на Комисията на ситуацията на пазара и възможни заплахи, анализ, обсъден със
съзаконодателите, заинтересованите страни, представители на печата и др.
б) Комисията не приема препоръката.
Въпреки че Комисията приема, че това обстоятелство е важно и значимо, всяко извънредно
събитие е единствено по рода си и поради това изисква индивидуален подход за всеки отделен
случай.
Препоръка 4 — Коригиране на обезщетението за операциите по изтегляне от пазара
а) Комисията не приема препоръката.
Въпреки че Комисията има определени съображения относно целите на настоящата препоръка, тя
счита, че същата би ограничила способността ѝ за справяне с кризи за всеки случай поотделно.
Цените на изтегляне от пазара са систематично доста по-ниски от преобладаващите пазарни цени
в рамките на единния пазар. Пазарната цена в държавата членка на производителя не е
единственият критерий за оценка на подходящото равнище на подкрепа при изтегляне.
б) Комисията приема препоръката.
Комисията ще направи оценка на ситуацията по отношение на опаковането, сортирането и
транспортирането, но всички варианти следва да останат отворени. Вторичното законодателство
на ЕС изисква участието на държавите членки, Европейския парламент и заинтересованите
страни. По-специално Комисията ще направи оценка на изтегляне от пазара за безвъзмездно
разпределяне към преработвателите на плодове и зеленчуци (за производството на сокове и/или
нектар), въпроса за коефициента на размяна на изтеглените от пазара праскови и на получения
сок/нектар и да гарантират, че плащанията, извършени към преработвателните предприятия,
компенсират само разходите за преработка.
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Одитен екип
Специалните доклади на Европейската сметна палата представят резултатите от
нейните одити на политиките и програмите на ЕС или теми, свързани с управлението,
в конкретни бюджетни области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че
те да окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или
съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите промени,
както и политическия и обществения интерес.
Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав I с ръководител
Nikolaos Milionis – член на ЕСП. Одитът беше ръководен от члена на ЕСП Samo Jereb,
със съдействието на Kate Henderson — ръководител на неговия кабинет и Jernera
Vrabič — аташе в кабинета; Helder Faria Viegas — главен ръководител; Céline Ollier —
ръководител на задача; Paulo Oliveira — заместник ръководител на задача; Antonella
Stasia, Jan Huth, Michela Lanzutti, Mateusz Minich и Maciej Szymura — одитори; Murielle
Siffert — административна помощ.
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Тъй като в практиките в селскостопанския сектор поначало съществува риск,
земеделските стопани трябва да разработят стратегии за справяне със загубите,
причинени от климатични явления или болести по растенията и животните, както и от
колебанията в цените. Общата селскостопанска политика (ОСП) включва инструменти за
подпомагане на управлението на риска от страна на земеделските стопани и за реакция
при кризи. Неотдавнашните предложения за реформа на ОСП имат за цел да се постави
по-голям акцент върху управлението на риска.
Европейската сметна палата (ЕСП) установи, че ОСП предлага широк набор от
инструменти за превенция във връзка с повишаването на устойчивостта на
земеделските стопанства, но също така че тяхното въздействие върху поведението на
земеделските стопани е ограничено. Използването на подпомагането от ЕС за
застраховане остава слабо и от него са се възползвали само малка част от земеделските
стопани. Не са били използвани специфични критерии при използването на извънредни
мерки вследствие на забраната на Русия. Одиторите установиха също, че подкрепата от
ЕС за изтеглянето от пазара на продукти с цел безплатно разпространение е струвала
скъпо, което е довело до случаи на свръхкомпенсиране.
ЕСП отправя препоръки към Комисията, които са насочени към насърчаване на
земеделските стопани да се подготвят по-добре за кризи, разработване и наблюдение
на подкрепата за застраховане, изясняване на критериите за задействане и
преустановяване на извънредните мерки и коригиране на компенсациите за
операциите по изтегляне от пазара.
Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.

