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Съобщение за пресата 
Люксембург, 13 март 2020 г. 

Селскостопанската политика на ЕС в преход: необходима е 
приемственост и ясни правила, посочват одиторите  

Налице са закъснения при договарянето на многогодишната финансова рамка (МФР) на 
ЕС за периода 2021—2027 г. и на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Ето 
защо Европейската комисия предложи преходни правила за ОСП през 2021 г., за да 
продължи финансирането на земеделските стопани и развитието на селските райони 
в ЕС след изтичането на срока на настоящата политика през 2020 г. и до влизането в сила 
на нова ОСП. Тези забавяния ще отложат потенциално по-амбициозната политика на ЕС 
в областта на селското стопанство с поне една година, предупреждава Европейската 
сметна палата в ново становище. Това допълнително време следва да се използва за 
преодоляване на предизвикателствата, свързани с климата и околната среда, посочени 
в Зеления пакт, за осигуряване на надеждно управление на бъдещата ОСП, както и за 
подобряване на рамката за изпълнението ѝ, посочват одиторите. 

Комисията предложи удължаване на прилагането на действащата правна рамка 
и продължаване на финансирането на политиката въз основа на сумите, предвидени за 
МФР за периода след 2020 г. Въпросното предложение за преходен регламент има за цел 
да осигури сигурност и приемственост при предоставянето на средства и да облекчи 
прехода от текущия към следващия период. В предложените преходни правила за 2021 г. 
се предполага, че новата ОСП — първоначално планирана да започне на 1 януари 
2021 г. — ще бъде отложена с една година. Одиторите анализираха дали предложените 
правила са ясни от правна гледна точка и финансово разумни, както и какви са техните 
последици за ОСП след 2020 г. 

„Актуалното състояние на преговорите между Европейския парламент и Съвета 
навежда на мисълта, че прилагането на новата правна рамка и на стратегическите 
планове по ОСП от 2022 г. може да представлява предизвикателство“, заяви Жоао 
Фигейреду, членът на ЕСП, отговарящ за становището. „Този период от време следва 
да се използва за решаване на повдигнатите от нас въпроси, особено във връзка 
с предизвикателствата по отношение на климата и околната среда.“ 
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Предложението на Комисията дава възможност на държавите членки да удължат 
действието на своите програми за развитие на селските райони с една година до края на 
2021 г. Одиторите подчертават, че държавите членки следва да продължат да поставят 
поне същите или по-амбициозни цели в областта на околната среда и климата, както 
досега, с всички „нови средства“, използвани съгласно старите правила. Одиторите 
отбелязват също така все по-голямото внимание спрямо плащанията към привидните 
земеделски производители, които придобиват земеделска земя, за да получават 
плащания по ОСП, и призовават Комисията и създателите на политики да използват 
допълнителната година за оценка на свързаните с тях рискове и необходимостта от 
преразглеждане на критериите, посочени в законодателните предложения за ОСП след 
2020 г. Те също така посочват, че последващата оценка на текущия период е отложена за 
края на 2026 г., което означава, че Комисията ще подготви предложението си за ОСП след 
2027 г., без да е направила пълна оценка на изпълнението на ОСП за периода 2014—
2020 г.  

Бележка към редакторите: 

През 2018 г. Комисията предложи нова ОСП за периода след 2020 г., в сила от 1 януари 
2021 г., съгласно която вече няма да се извършват плащания единствено за спазване на 
правилата, а ще се основават и на изпълнението на целите, определени в стратегическите 
планове на държавите членки. През същата година ЕСП публикува Становище № 7/2018 
относно предложението за реформа, в което се посочва, че тя не отговаря на амбициите на 
ЕС за по-екологосъобразен и по-стабилен подход, основан на резултатите.  

Съгласно законодателните предложения на Комисията за ОСП след 2020 г. държавите 
членки ще трябва да представят своите стратегически планове на Комисията до 1 януари 
2020 г. Ако новата МФР не бъде договорена през 2020 г., настоящите финансови тавани ще 
се прилагат през 2021 г. Преходният регламент се отнася до подпомагането от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и се отразява на няколко аспекта на ОСП, 
включително на многогодишните поети задължения, на усилията във връзка с околната 
среда и климата, на механизмите за оценка, както и на графика на бюджетните кредити за 
плащания. 

Европейската сметна палата допринася за по-доброто регулиране в Европейския съюз 
и чрез публикуването на становища относно предложенията за ново или изменено 
законодателство с финансово отражение. Тези становища се използват при работата на 
законодателните органи — Европейския парламент и Съвета. 

Становище № 1/2020 на ЕСП относно предложението за преходен регламент на Комисията 
във връзка с ОСП през 2021 г. и публикуваното през 2019 г. Обобщение на коментарите на 
ЕСП относно законодателните предложения на Комисията за следващата МФР са 
публикувани на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu.  
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