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На 21 май 2013 г. Европейският парламент и на 17 юли 2013 г. Съветът решиха, в съответствие 
с член 43, параграф 2, член 207, параграф 2 и член 304 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет 
относно: 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на 
Регламент  (ЕС)  №  [...]  [RD] по отношение на ресурсите и тяхното 
разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета и регламенти (ЕС) № [...] [DP], (ЕС) № [...] [HZ] и (ЕС) № [...] [sCMO] 
във връзка с прилагането им през 2014 г.“ 
COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD). 

 
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
3 септември 2013 г. 
 
На 492-ата си пленарна сесия, проведена на 18 и 19 септември 2013 г. (заседание от 
18 септември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 138 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК приветства предложението за създаване на преходни разпоредби за 2014 г. във 

връзка с някои правила, свързани с общата селскостопанска политика (ОСП), по-
специално по отношение на системата за директни плащания и подкрепа за развитието 
на селските райони, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 
1.2 ЕИСК категорично подкрепя преходните разпоредби за 2014 г., които осигуряват 

приемственост на плащанията за бенефициерите, в случай че приемането на новите 
планове за развитие на селските райони се забави и поради необходимостта от отлагане 
на прилагането на новата схема на директни плащания по практически и 
административни причини. В противен случай биха били застрашени семейните 
земеделски стопанства, които биха останали без подкрепа във връзка с екологичните 
мерки; би изчезнала и значителна част от защитата, която съществува в тази област. 
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1.3 ЕИСК категорично препоръчва бенефициерите по „класически“ схеми в отдалечени 
планински райони да не бъдат ощетявани по никакъв начин от преходните разпоредби. 
ЕИСК освен това отбелязва със загриженост, че отдалечените общности, които са 
особено зависими от споразуменията за агроекологични мерки като източник на доходи 
в замяна на предоставянето на основни публични услуги, могат да претърпят загуба на 
доходи през новия програмен период до 2020 г. 

 
1.3.1 ЕИСК препоръчва преходните плащания за тези общности да отразяват равнището на 

финансиране, вече договорено по старите програми. 
 
1.4 ЕИСК силно препоръчва преходните разпоредби да бъдат анализирани от Комисията, 

за да се гарантира, че ще бъдат ограничени последствията от предложените финансови 
съкращения за семейните земеделски стопанства и да се докаже, че въздействието на 
инициативите в областта на околната среда ще бъде поне неутрално. 

 
1.5 Според ЕИСК преходните разпоредби следва да позволяват поемането на нови 

ангажименти във връзка с мерките за подпомагане за площ и за животновъдна дейност 
през 2014 г., както и във връзка със спешно необходими производствени 
инвестиционни мерки, дори ако средствата за текущия период са били изчерпани. 

 
1.6 В рамките на хоризонталните правила за финансирането на ОСП забавянето на 

прилагането на новата схема за директни плащания означава, че са необходими 
преходни мерки за „системата за съвети в селското стопанство“ (СССС), интегрираната 
система за администриране и контрол (ИСАК) и кръстосаното спазване. Затова ЕИСК 
счита, че е от основно значение преди края на годината Съветът и Европейският 
парламент да приемат специфични преходни правила за изменение на основните актове 
на сегашната ОСП, където това е необходимо. 

 
1.7 ЕИСК подчертава, че нито едно от преходните правила не следва да се подкопава от 

налагането на нереалистични национални тавани по отношение на наличните средства. 
 
2. Уводни бележки 
 
2.1 Европейската комисия продължава да работи интензивно с Европейския парламент и 

Съвета за постигане на окончателно политическо споразумение по реформата на ОСП. 
Основното съдържание на споразумението беше договорено в края на юни 2013 г., 
поради което би следвало новите правни разпоредби да могат да се прилагат от 
1 януари 2014 г. Въпреки това все още предстои да се постигне окончателно 
споразумение, което означава, че не е реалистично да се очаква от държавите членки да 
са въвели всички необходими административни процедури на тази дата. 

 



- 3 - 

NAT/604 – CES4657-2013_00_00_TRA_AC – 2013/0117 (COD)   EN – NA/ND/TC-DT/TZ/TC/ai/gd …/… 

2.2 Очаква се след дебат в Европейския парламент и Съвета различните разпоредби и 
актове за изпълнение да бъдат одобрени до края на 2013 г., а реформата на ОСП да 
бъде въведена от 1 януари 2014 г. 

 
2.3 За да се осигури приемственост, предложението на Комисията от 18 април 2013 г. цели 

да определи преходни правила за някои елементи от политиката. Това означава, че 
прилагането на съществуващите правила на схемата за единно плащане, схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП), и плащанията, насочени по линия на „член 68“, ще 
продължи и през референтната 2014 г. Поради това новите правила, например тези във 
връзка с екологичните мерки, няма да се прилагат до началото на 2015 г., като по този 
начин ще се даде повече време на разплащателни агенции да се подготвят за тези 
промени. 

 
2.4 Първоначално политическо споразумение по селскостопанската политика на ЕС беше 

постигнато от Парламента, Съвета и Комисията на 27 юни, след три месеца интензивни 
тристранни преговори. Това споразумение зависи от официалното приключване на 
преговорите по бюджета на многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 
2014-2020 г. и следва да бъде потвърдено от Комисията по земеделие, пленарната сесия 
на Парламента и Съвета. 

 
2.5 Предложението е свързано с Регламент за изпълнение (ЕС) № 335/2013 на Комисията 

от 12 април 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на 
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 
2.6 При плащанията във връзка с развитието на селските райони стандартната практика е 

да се определят преходни правила, за да се обхване прекъсването между два 
многогодишни програмни периода. Въпреки това са необходими и някои специфични 
преходни разпоредби, по-специално за да се намери решение на проблема със 
забавянето на новия режим на директни плащания. Предложението включва и нови 
преходни правила за Хърватия. 

 
2.7 Комисията цели да даде време на разплащателните агенции да въведат 

административни разпоредби и да гарантира правилното управление на фондовете на 
ЕС, така че земеделските стопани да разбират новите правила и да не са поставени под 
натиск да приемат нещо ново, преди то да е изцяло готово. 

 
3. Основно съдържание на предложението на Комисията 
 
3.1 Целта на предложението на Комисията е определяне на някои преходни разпоредби във 

връзка с подпомагането на развитието на селските райони от ЕЗФРСР. 
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3.2 Необходими са преходни правила, за да се определят технически мерки, които да 
позволят плавно приспособяване към новите условия, като в същото време се гарантира 
непрекъснатост на различните форми на подпомагане в рамките на програмата за 
периода 2007-2013 г. 

 
3.3 За да се позволи на държавите членки да отговорят на потребностите на своите 

селскостопански сектори или да укрепят по-гъвкаво политиката си за развитие на 
селските райони, следва да им се даде възможност да прехвърлят средства от своите 
тавани за директни плащания към подпомагането, определено за развитие на селските 
райони, и от целевото подпомагане за развитие на селските райони към тавана си за 
директни плащания. В същото време на държавите членки, в които равнището на 
директно подпомагане остава по-ниско от 90 % от средното равнище на подпомагане в 
ЕС, следва да се даде възможност да прехвърлят допълнителни средства от своето 
подпомагане, предназначено за развитие на селските райони, към тавана за директни 
плащания. Такива решения следва да се вземат в определени граници, само веднъж и за 
целия период на финансовите години 2015–2020. 

 
3.4 Схемата за единно плащане на площ, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009, е с 

преходен характер и трябваше да приключи на 31 декември 2013 г. Тъй като новата 
схема за основно плащане ще замени схемата за единно плащане от 1 януари 2015 г., е 
необходимо действието на схемата за единно плащане на площ да се удължи за 2014 г., 
за да не се налага новите държави членки да прилагат схемата на единното плащане 
само за една година. 

 
3.5 По отношение на директните плащания е необходимо достатъчно време, за да могат 

държавите членки и особено техните разплащателни агенции да подготвят мерки, 
които ще позволят изплащането на средства на бенефициерите, като едновременно с 
това бъдат установени процедурите, необходими за да започне новата програма. 
Следователно заявленията за 2014 г. ще бъдат обработени съгласно преходните 
правила. 
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3.6 По отношение на втория стълб определянето на преходни разпоредби между двата 
програмни периода представлява стандартна практика. По принцип са необходими 
преходни правила за свързване на двата последователни периода на планиране. Що се 
отнася до развитието на селските райони, обаче, са необходими също така някои 
конкретни преходни мерки, по-специално за справяне с последствията от забавянето на 
новия режим на директни плащания, което ще засегне някои мерки за развитие на 
селските райони, особено по отношение на основните изисквания за агроекология и 
мерките в областта на климата, както и прилагането на правилата за кръстосано 
спазване. Преходни разпоредби са необходими също така за да се гарантира, че 
държавите членки ще могат да продължат да поемат нови ангажименти във връзка с 
мерките за подпомагане за площ и за животновъдна дейност през 2014 г., дори ако 
средствата за текущия период са били изчерпани. Тези нови ангажименти, както и 
съответните текущи ангажименти ще бъдат допустими за подпомагане от новите 
финансови пакети на програмите за развитие на селските райони за следващия 
програмен период. 

 
3.7 В съответствие с правните ангажименти, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1698/2005, 

държавите членки могат да продължат да поемат нови правни ангажименти към 
бенефициерите през 2014 г. съгласно програмите за развитие на селските райони, 
приети въз основа на Регламент (ЕО) № 1698/2005, дори след като финансовите 
ресурси на програмния период 2007–2013 г. са били изчерпани, до приемането на 
съответната програма за развитие на селските райони за програмния период 
2014-2020 г. Разходите, направени въз основа на тези ангажименти, са допустими в 
съответствие с член 3 от настоящия регламент. 

 
4. Отражение върху бюджета 
 
4.1 С настоящият проект на регламент се прилагат само предложенията на Комисията 

относно МФР и реформата на ОСП за финансовата 2015 година, като се вземат предвид 
заключенията на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. В него са включени 
външното сближаване на директните плащания, гъвкавостта между стълбовете на ОСП 
и процентът на съфинансиране за развитието на селските райони. 

 
4.2 По отношение на директните плащания, в сравнение с предложението на Комисията 

заключенията на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. представляват намаление с 
830 млн. евро (по текущи цени) през финансовата 2015 година (което съответства на 
референтната 2014 година за директни плащания). 
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4.3 Разпределението на таваните на директните плащания между държавите членки взема 
предвид външното сближаване, което следва да започне от финансовата 2015 година. В 
сравнение с предложението на Комисията заключенията на Европейския съвет изменят 
времевата рамка за сближаване (6 години) и добавят минимум 196 евро/ha, който 
трябва да бъде достигнат до финансовата 2020 година. В сравнение с предложението на 
Комисията в заключенията на Европейския съвет се засилва гъвкавостта между 
стълбовете. Тя ще е бюджетно неутрална, тъй като точно същите суми, намалени от 
един фонд (ЕФГЗ и ЕЗФРСР), ще бъдат предоставени на другия фонд (ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР). 

 
4.4 По отношение на развитието на селските райони, настоящото предложение за 

регламент цели да се гарантира непрекъснатост на редица мерки, които включват 
многогодишни ангажименти. Тези разпоредби са без финансово отражение, тъй като 
разпределението на средствата за развитие на селските райони остава непроменено. 
Въпреки това разпределението на плащанията във времето може да е малко по-
различно от обичайното, но на този етап то не може да бъде определено количествено. 

 
4.5 Предложението съдържа разпоредби, които оправомощават Комисията да приема 

делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. 

 
5. Общи бележки 
 
5.1 Жизненоважно е да се осигури приемственост в плащанията за бенефициерите в 

селските райони, както показват следните факти: 
 

− Над 77% от територията на ЕС е определена като селски райони (47% от нея 
представлява обработваема земя и 30% гори), в които живее около половината от 
неговото население (селскостопански производители и други жители). 

 
− Като цяло селското стопанство и хранително-вкусовият сектор – който зависи в 

голяма степен от селското стопанство за доставки – генерира 6% от БВП на ЕС, 
обхваща 15 милиона предприятия и осигурява 46 милиона работни места. 

 
− В Европа има 12 милиона земеделски стопани, а средната площ на земеделските 

стопанства е около 15 хектара (за сравнение, в САЩ има 2 милиона земеделски 
стопани, а средната площ на земеделските стопанства е 180 хектара). 

 
5.2 ЕИСК приветства предложението на Комисията за регулиране на периода между двете 

програми. 
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5.3 През 2014 г. в цяла Европа ще бъде приключено прилагането на значителен брой 
агроекологични мерки, финансирани от ЕЗФРСР. Съществуват много „традиционни“ 
агроекологични мерки, които се прилагат от 10 или повече години. Много от 
бенефициерите на тези „традиционни“ мерки живеят в отдалечени планински райони и 
са особено зависими от споразуменията за агроекологични мерки като източник на 
доходи в замяна на предоставянето на основни публични услуги. Дори и новият 
регламент за развитието на селските райони да бъде приет без допълнително забавяне, 
е почти сигурно, че новите програми няма да бъдат одобрени и въведени до 
1  януари  2014 г. В отсъствието на нова програма и на мерки за подкрепа, тези 
земеделски стопани няма да разполагат с алтернативна схема за подкрепа на развитието 
на селските райони, към която да се обръщат, когато съществуващите ангажименти 
приключат през 2014 г. 

 
5.4 Комисията трябва да въведе системи, които да гарантират, че ще бъдат запазени 

ползата за околната среда, постигната от предишните програми за развитие на селските 
райони, и доходът на тези земеделски стопани. Важно е да се гарантира, че нито 
земеделските стопани, нито околната среда ще претърпят щети, ако бюджетът на ЕС 
или предложенията във връзка с ОСП не бъдат договорени навреме, за да могат 
следващите програми за развитие на селските райони да стартират през 2014 г. 

 
5.5 По отношение на директните плащания е необходимо достатъчно време, за да могат 

държавите членки и особено техните разплащателни агенции да се подготвят добре и 
да информират подробно земеделските стопани относно новите правила достатъчно 
време преди влизането им в сила. Следователно заявленията за 2014 г. ще бъдат 
обработени съгласно преходните правила. По отношение на втория стълб определянето 
на преходни разпоредби между двата програмни периода представлява стандартна 
практика. По принцип са необходими преходни правила за свързване на двата 
последователни периода на планиране, какъвто беше случаят в началото на настоящия 
програмен период. Що се отнася до развитието на селските райони, обаче, са 
необходими също така някои конкретни преходни мерки. Това се дължи по-специално 
на последствията от забавянето на новия режим на директни плащания, което би 
засегнало някои мерки за развитие на селските райони, особено по отношение на 
основните изисквания за агроекология и мерките в областта на климата, както и 
прилагането на правилата за кръстосано спазване. 

 
5.6 Преходни разпоредби са необходими също така за да се гарантира, че държавите 

членки ще могат да продължат да поемат нови ангажименти във връзка с мерките за 
подпомагане за площ и за животновъдна дейност през 2014 г., както и във връзка със 
спешно необходими производствени инвестиционни мерки, дори ако средствата за 
текущия период са били изчерпани. 
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5.7 По отношение на хоризонталната регулаторна уредба необходимостта от преходни 
мерки е ограничена до системата за съвети в селското стопанство (СССС), 
интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и кръстосаното спазване 
поради тяхната връзка с директните плащания. В светлината на гореизложеното, преди 
края на годината Съветът и Европейският парламент трябва да приемат специфични 
преходни правила за изменение на основните актове на сегашната ОСП, където това е 
необходимо. 

 
5.8 Промените в националните тавани могат да окажат негативно въздействие върху 

средствата, които земеделските стопани ще получат през 2014 г. За да се намалят до 
минимум потенциалните последици, ще е необходимо всяко национално правителство 
да изясни своите намерения в това отношение преди представянето на своите 
предложения. 

 
5.9 В Регламент (EC) 1698/2005 се посочва, че държавите членки могат да продължат да 

предприемат нови правни ангажименти и че е възможно държава членка да откаже да 
изпълни своите ангажименти, тъй като това задължение е от дискреционен характер. 

 
Брюксел, 18 септември 2013 г. 
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