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А) Принципи



Свободно движение на аграрни стоки



Общи изисквания за безопасност на храните – Европейски орган
за безопасност на храните European Food Safety Authority (EFSA) –
оценка на риска – например комитет за ГМО.
Общи изисквания за здраве и благоденствие на животните –
Базира се на Европейската конвенция за защита на животните,
отглеждани за нуждите на животновъдството. Пет свободи:








Свобода от глад и жажда – това означава достъп до прясна вода и
хранене, което напълно отговаря на здравословните изисквания;
Свобода от дисконфорт – достатъчно площ за живеене и условия за
почивка;
Свобода от болка, нараняване и болести – вкл. бързо и безболезнено
умъртвяване;
Свобода на нормално поведение;
Свобода от страх и силен стрес – да се избягват страдания.
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Обща система за преференции (съюзна субсидия)
Съюзната субсидия обаче постоянно намалява за сметка на
нарастването на националното доплащане. То вече е около 1/3. Това
може да доведе до нелоялна конкуренция и до защитни мерки на
държавите-членки, което ще прекъсне свободното движение на аграрните
стоки!



Финансова солидарност за съюзните субсидии
Делът на ОСП в разходната част на бюджета на ЕС (обща
организация на пазара, директни плащания и развитие на селските
райони) през 2014 г. е около 38% от разходната част на бюджета на
ЕС – 30% по линия на ЕФГЗ и 8% по линия на ЕЗФРСР.

Европейски фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) – Първи стълб на ОСП
(преки плащания и организация на пазара)
Европейски
земеделски
фонд
за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Втори стълб на ОСП– инфраструктура,
социални проекти, „позеленяване“
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Б) Методи:
1. Обща организация на пазара (по сектори)
 Интервенционни покупки на непродадени количества продукция по
предварително гарантирани минимални изкупни цени. Този метод
засяга млякото и млечните продукти, говеждото месо, месото от
дребен рогат добитък, зърнените култури и храните от тях, захарта и
захарните изделия, енергийните култури. След реформата от 2003 г. е
на път да изчезне.
 Компенсационни плащания (обвързана пряка подкрепа) – лен и
коноп, тютюн, едър рогат добитък, дребен рогат добитък, фураж,
плодове и зеленчуци, маслини и зехтин, вино. След реформата също е
с намаляващо значение.

2. Единни директни плащания
 На ферма
 На площ
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Това е основният метод и е сърцевината на реформата от 2003 г.

Pi – цена на интервенционните покупки
Pe – вътрешна равновесна (пределна) цена
D – вътрешно търсене преди интервенцията
S – вътрешно предлагане
E – точка на равновесие на вътрешния пазар
преди интервенцията

Pw – световна цена на субсидирания
продукт
V – количество търгувани стоки
Di – вътрешно търсене след интервенцията
Sw – световно предлагане
Ei – точка на равновесието на вътрешния
пазар след интервенцията

Въздействие на интервенционните покупки върху производството и търговията
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Pc – цена, включваща компенсацията
Pe – вътрешна равновесна (пределна) цена
D – вътрешно търсене без компенсации
S – вътрешно предлагане
E – точка на равновесието на вътрешния пазар
без компенсации

Pw – световна цена на субсидирания продукт
V – количество търгувани стоки
Dc – вътрешно търсене с компенсации
Sw – световно предлагане
Ec – точка на равновесието на вътрешния
при компенсации

Въздействие на компенсациите върху производството и търговията
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3. Общи външнотърговски мерки
 Допълнителни аграрнаи компонента на митото. Отнася се за стоките,
попадащи в общата организация на пазара.
 Референтни цени. Основно за плодове и зеленчуци
 Тарифни квоти. Преференциално третиране за страните от ОСП.
 Експортни субсидии (експортно възстановяване) – захар и захарни изделия,
млечни произведения, говеждо месо, преработени плодове и зеленчуци. ЕС се стреми
да премахне експортното субсидиране във връзка с Кръгът Доха.
Експортната субсидия (Se) е равна на разликата между заплатената от търговците цена
за закупуването на аграрните продукти, която може да достигне до пределната
(равновесната) цена на пазара (Pe) и световната цена (Pw), по която се търгуват тези
продукти, умножена по количеството закупена аграрна продукция (V). Експортното
субсидиране, разбира се, гарантира на търговците и нормалната търговска печалба (Wn).
Така се получава следното равенство:
= [(

−

) ×

]+

4. Развитие на селските райони
През 2014 г. на него са се падали около 1/5 от средствата по линия на ОАП 6
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2. Реформата от 2003 г.
Реформи на ОСП има непрекъснато от 1967 г. насам. През 2003 г.
стартира най-радикалната реформа, чиято крайна цел е изчезването на
ОСП и заместването й с мерки по кохезионната и социалната политика
COUNCIL REGULATION (EC) No 1782/2003
Всички видове субсидиране се сумират в течение на три референтни години
1999 – 2001 по ферми и на базата на средната величина се изчисляват “права на
плащане” на съответното стопанство, които се прикрепят към него. SINGLE
PAYMENT SCHEME

•

Като алтернатива - базово единно заплащане на фермерите в
зависимост от площта на фермата (Single Area Payment Scheme).
Прилага се в новите държави-членки без Малта, Кипър, Словения и
Хърватия.
 Намаления за големите субсидии, тъй като 70% от субсидиите отиват
в 10% от фермите.
 Усилване на т. нар. кръстосано спазване
 Намаляване на външната защита
 Намаляване на плащанията, обвързани с производството (coupled
payments)
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3. „Позеленяването“ на ОСП
 „кръстосано съответствие“ – комплекс от задължителни
агротехнически и други мерки с екологична насоченост, чието
спазване е задължително условие за получаване на директно
плащане.
 „зелено директно плащане“ („green direct payment”) дава възможност
да се коригира размера на общото единно плащане на ферма и на
площ въз основа на степента на спазване на екологичните
изисквания.
 „Позеленяване“ на втория стълб на ОСП - въведено е правилото, че
най-малко 30% от бюджета на програмата за развитие на селските
райони във всяка една държава-членка на ЕС трябва да се използват
за мерки с екологична насоченост извън задължителните мерки,
произтичащи от кръстосаното съответствие. Това са проекти, насочени
към запазване качествата на почвата чрез редуването на различни
земеделски култури, поддържане на постоянните пасища и ливади,
опазване на флората и фауната върху площите, включени в „Натура 2000“,
както и в райони с природни ограничения, развитието на биологичното
земеделие и др.
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Площите, които се използват за биологично земеделие в Европейския съюз, са
се увеличили за периода 2002 – 2013 г. с около 50%, но въпреки това все още
остават ограничени – около 6%.
Основната причина за ограниченото развитие на биоземеделието е повисоката себестойност на биопродуктите в сравнение с традиционните
аграрни продукти.
Част от тази разлика се компенсира чрез програмите за подпомагане на
биоземеделието, но въпреки това биологичните продукти са средно с 40-60%
по-скъпи от конвенционалните.
То се развива успешно там, където потребителите са склонни да заплащат повисоки цени за аграрните продукти. Около 1/2 от биопродуктите се консумират
в САЩ и Канада. В ЕС се консумират около 40%.
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Лого за качеството на аграрните продукти

 Protected Designation of Origin – PDO. Продукт с доказани характеристики,
които могат да са в резултат единствено на терена и способностите на
производителя в този район на производство. PDO продуктите изискват
всички етапи на процеса на производство на храната да бъдат извършвани
във въпросната област. Примери са “Huile d’olive de Nyons’, “Shetland lamb”.
 Protected Geographical Indication – PGI. Продукт със специфична
характеристика или репутация, свързана с дадена област или най-малкото
един етап от производствения процес се извършва в тази област. Например
“Arancia Rossa di Sicilia” и “Dortmunder Bier”.
 Traditional Speciality Guaranteed – TSG. Продуктът има определени
традиционни характеристики, което означава, че има традиционни съставки
или е направен по традиционни методи. Сред продуктите в тази група влизат
“Kalakukko” хляб, “Jamon Serrano” и “Kriek” бира. Те са регистрирани
съответно от Финландия, Испания и Белгия.
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