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Съобщение за пресата
Люксембург, 7 ноември 2018 г.

Плановете за следващата Обща селскостопанска политика
трябва да са по-екологични, базирани в по-голяма степен на
постигането на резултати и с още по-засилена отчетност,
заявяват одиторите на ЕС
Предложената реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 година не
спомага за постигането на амбициите на ЕС за прилагане на подход, който да е по-екологичен и поориентиран към постигнатите резултати, се твърди в Становището на Европейската сметна палата,
публикувано днес. Одиторите констатират редица други недостатъци на предложението, особено по
отношение на отчетността.
Когато Европейската комисия публикува своето предложение за нова Обща селскостопанска политика за
периода след 2020 г., тя подчерта, че целите, свързани с околната среда и климата, ще бъдат
приоритетни. Одиторите признават, че предложената реформа включва инструменти за постигането на
тези цели, но те не са нито ясно определени, нито изразени като измерими целеви нива. Поради това не е
ясно как би могла да се оцени или измери една по-екологична ОСП. Освен това одиторите считат, че
оценката на Комисията относно приноса на ОСП за целите на ЕС в областта на изменението на климата
изглежда нереалистична.
Те отбелязват, че много от предложените варианти на политика са много сходни с настоящата ОСП. Поспециално, преките плащания за земеделските стопани ще продължат да формират най-голямата част от
бюджета, като се изчисляват въз основа на определен брой хектари земя, която е лична собственост или
се използва под наем от земеделските стопани. Този инструмент обаче не е подходящ за справяне
с много проблеми, свързани с околната среда, нито пък е най-ефикасният начин за подпомагане на
устойчиви приходи, посочват одиторите.
С предложението се въвеждат ключови промени в начина, по който тази политика ще бъде приложена на
практика. Наблюдава се изместване на акцента от съответствието с разпоредбите към постигането на
резултати, което се приветства от одиторите. Те обаче считат, че предложението не съдържа
необходимите елементи за изграждане на система за ефективно изпълнение. Новата ОСП ще се нуждае от

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на становището, прието от Европейската
сметна палата.
Пълният текст на Становището е публикуван на www.eca.europa.eu.
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повече стимули за постигане на резултати, както и цели, които са ясно свързани с крайните продукти,
резултатите и въздействията.
Друга важна промяна е преразглеждането на условията на ЕС за допустимост за получаване на плащания
по ОСП, но като се имат предвид ограниченията на предложения модел, това вероятно ще доведе до
отслабване на рамката за осигуряване на увереност. Одиторите посочват, че се предвиждат по-малко на
брой и не дотам ефективни проверки и одити.
„Преходът към оценка, основана на резултатите, няма да премахне необходимостта от проверка на
законосъобразността и редовността,“ заяви João Figueiredo, членът на Европейската сметна палата,
който отговаря за Становището. „Опасяваме се, че правна разпоредба, която гласи, че само една много
малка част от разходите трябва да бъдат извършени в съответствие с правилата на Съюза, би
могла да обезсмисли тези правила и да подкопае прилагането на правото на ЕС“.
Одиторите също така подчертават липсата на стабилна външна система за контрол. Съгласно
предложението Комисията няма да получава статистически данни за контрола от разплащателните
агенции, нито декларации за достоверност във връзка с плащанията към отделните земеделски стопани
от сертифициращите органи. Това ще доведе до по-слаба отчетност на Комисията, предупреждават
одиторите. Ще се затрудни също прилагането на единен одитен подход, най-вече поради намалената
роля на сертифициращите органи.

Бележки към редакторите
Европейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС посредством
публикуването на становища относно предложенията за ново или изменено законодателство с финансово
отражение. Становищата се използват при работата на законодателните органи — Европейския парламент
и Съвета.
Становище № 7/2018 на ЕСП относно предложенията на Комисията за регламенти в областта на Общата
селскостопанска политика за периода след 2020 година е публикувано на английски език на уебсайта на ЕСП
eca.europa.eu. Други езикови версии ще бъдат добавени скоро.
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