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РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

придружаваща 

Предложение за 
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските 
продукти, на вътрешния пазар и в трети държави 

 

Общата селскостопанска политика (ОСП) подкрепя действия за информиране и 
насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, на вътрешния пазар и в трети 
държави. От 1999 г. тази подкрепа се осъществява чрез хоризонтална схема за 
информиране и насърчаване по отношение на широка гама от продукти. За последен 
път тя беше преразгледана през 2008 г. с цел опростяване. 

Текущата реформа на ОСП1 обхваща такива въпроси като по-добро целево насочване 
на подпомагането, по-добро сближаване на равнищата на подпомагане между 
държавите членки и вътре в тях, както и постигане на устойчивост чрез мерки за 
екологизиране. Затова сега е целесъобразно да се преразгледат мерките за информиране 
и насърчаване, като се имат предвид връзките им с реформата на ОСП. С тази реформа 
ще бъдат потърсени и решения за справяне с различните недостатъци, ще се подобри 
ефективността и ефикасността на политиката и ще се помогне за по-доброто 
информиране на гражданите относно добавената стойност на ОСП. Чрез нейното 
очаквано въздействие върху конкурентоспособността, добавената стойност и 
устойчивостта на селското стопанство в ЕС ще се увеличи и приносът на ОСП за 
изпълнението на стратегията „Европа 2020“. 

Началото на процеса на реформа беше поставено през 2011 г. въз основа на външна 
оценка на текущата политика и въз основа на Зелена книга относно насърчаването и 
информирането в подкрепа на селскостопанските продукти2. В резултат на това през 
март 2012 г. бе публикувано Съобщение на Комисията, съдържащо насоки за 
реформата3. 

Европейският парламент приветства инициативата. Той бе на мнение, че реформата на 
политиката за насърчаване представлява първа стъпка в посока повишаване на 
стойността на европейската селскостопанска продукция сред европейците и останалите 
и по този начин ще окаже положително въздействие върху нейната рентабилност. 

                                                 
1 Вж. оценката на въздействието към „Общата селскостопанска политика до 2020 година“, 

(SEC(2011) 1154 окончателен/2). 
2 COM(2011) 436 окончателен. 
3 Съобщение „Насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти: стратегия 

с висока европейска добавена стойност за насърчаване на вкусовете на Европа“, 
(COM(2012) 148). 
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1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМА И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ЕС 

1.1. Увеличен натиск върху конкурентоспособността на селскостопанския 
сектор 

Основният въпрос, който трябва да бъде решен, е увеличеният натиск върху 
конкурентоспособността на селскостопанския сектор, идващ от три различни 
източника: 

• Ожесточена конкуренция по отношение на европейските селскостопански 
продукти 
Докато ЕС значително намали публичната подкрепа за износа (от 50 % от 
разходите за ОСП през 1980 г. на по-малко от 0,5 % понастоящем) и 
продължава да следва същата линия на действие, повечето от неговите 
конкуренти имат политики за финансиране на мерки за насърчаване или 
предоставят експортно подпомагане, за да повишат конкурентоспособността 
си. Това важи особено за Съединените щати — най-големият световен 
износител на селскостопански продукти (заедно с Европейския съюз през 
2011 г.). През 2012 г. само на федерално равнище САЩ са изразходвали 
публични средства в размер на 280 млн. щатски долара за насърчаване на 
селскостопанския си износ. 

Все по-чести са и инициативите за противодействие на политиката на ЕС по 
отношение на географските означения4. В отговор на успехите на Европа при 
защитата на географските ѝ означения (ГО) в международен мащаб, се появиха 
редица асоциации, имащи за цел да защитават принципа за генерични 
наименования на селскостопанските продукти, създавайки по този начин 
платформа за третите държави да оспорват защитата, предоставяна от ГО. 

Освен това европейското селско стопанство е изправено днес пред много по-
конкурентна среда, дължаща се на нарастващата глобализация на световната 
икономика и все по-голямата либерализация на търговията. В резултат на това 
износът на селскостопански продукти от Европа за останалия свят намалява в 
полза на страните с бързо развиваща се икономика, които имат значителен 
потенциал да увеличават селскостопанското си производство. Например през 
последните 10 години Бразилия почти е удвоила — от 5 % на близо 10 % — 
дела си в световния износ в стойностно изражение. Тази ожесточена 
конкуренция се наблюдава не само в трети държави, но и на вътрешния пазар, 
където европейските селскостопански продукти трябва да се конкурират с 
вносни продукти. 

• Увеличен натиск върху разходите в селското стопанство на ЕС 

В периода 2000—2012 г. световните цени на селскостопанските продукти са се 
увеличили с 82 %, а цените на енергията и торовете са скочили съответно с 
261 % и 286 %, достигайки най-високото ниво на нестабилност през 
последните 30 години. Очаква се възходящата тенденция в разходите за 
енергия и фуражи да продължи, което ще доведе до неизбежно по-високи 
разходи при производствения процес. 

                                                 
4 Вж. например инициативата през април 2012 г. със създаването на нова асоциация в САЩ: 

CCFN — Consortium for Common Food Names (Консорциум за генерични наименования на 
храни) — международна инициатива за запазване на правото да се използват генерични 
наименования на храни. 
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Земеделските производители трябва да спазват и по-строги производствени 
стандарти, за да гарантират безопасно, висококачествено и устойчиво 
производство. По този начин трябва да бъдат изпълнени изискванията на ОСП, 
изискванията по отношение на здравето на животните и хуманното отношение 
към тях, както и фитосанитарните изисквания; всички те ще бъдат 
допълнително засилени при реформата на ОСП чрез специфични изисквания, 
свързани с околната среда и изменението на климата. 

• Непознаване на качеството на селскостопанските продукти на ЕС, по-
специално на вътрешния пазар 
Качеството на продуктите може да стимулира конкурентоспособността, при 
условие че то се познава и признава. По-голямата част от европейските 
граждани вече смятат, че посредством ОСП Европейският съюз би трябвало да 
гарантира доброто качество, здравословността и безопасността на 
селскостопанските продукти. Статистиката обаче показва, че потребителите не 
са достатъчно информирани за действителното качество на европейските 
селскостопански продукти, като само 14 % от потребителите са в състояние да 
разпознаят символите за ЗНП/ЗГУ5 — водещите европейски системи за 
качество, създадени от ОСП. 

1.2. Добавената стойност на ЕС от политиката за информиране и насърчаване 
в рамките на ОСП 

За разлика от други икономически сектори, селското стопанство е единственият сектор, 
който се урежда от обща политика на ЕС, с общи, предвидени в Договора правила, 
включително правилата относно насърчаването. 

ОСП дава възможност на земеделските производители не само да осигуряват 
доставката на безопасни и висококачествени храни чрез устойчиви селскостопански 
методи, но и да предоставят обществени блага. Следователно от ОСП са 
заинтересувани не само земеделските производители или земеделските общности, но и 
обществото като цяло. Ето защо е важно да се повиши осведомеността на гражданите 
относно целите и добавената стойност на ОСП, за да се увеличи разбирането и 
подкрепата за ОСП от страна на широката общественост. По отношение на пазарите в 
трети държави е важно да се решават предизвикателствата, свързани с повишаване на 
конкурентоспособността, като се популяризират предимствата на европейските методи 
на производство, особено когато пречките пред търговията постепенно биват 
премахвани, както и качеството на европейските продукти. Действията на равнището 
на ЕС ще  гарантират осъществяването на съгласувани дейности за информиране и 
насърчаване, както обикновено се очаква от обща политика на ЕС, каквато е ОСП. 
Казано накратко, политиката за насърчаване допринася за повишаване на 
осведомеността на потребителите относно присъщите качества на европейските 
селскостопански продукти и начина на производството им, улеснява търговията с 
такива продукти и засилва обмена на добри практики между държавите членки. 
Независимо от това, като се имат предвид предстоящите промени в реформата на ОСП 
е необходимо да се актуализира и европейската политика за насърчаване. 

С оглед на гореизложеното и като се има предвид липсата на ресурси в националните 
бюджети в резултат на икономическата криза — поради което държавите членки и 
организациите на производители изпълняват много малко кампании за насърчаване — 

                                                 
5 ЗНП — защитено наименование за произход; ЗГУ — защитено географско указание. 
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една схема на ЕС оказва значителен ефект на лоста върху програмите за генерично 
информиране, както и по отношение на прилагането на многонационални програми, 
водещи до обмяна на опит между държавите членки и до постигане на икономии от 
мащаба. 

2. НАСТОЯЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОДУКТИ 

Европейската комисия подкрепя програми за генерично насърчаване в рамките на 
политиката за информиране и насърчаване по отношение на селскостопанските 
продукти и метода на производството им. Тук не се включват действия, основаващи се 
на търговски марки, нито действия, които подтикват към потреблението на даден 
продукт поради специфичния му произход. Програмите се представят от секторни 
браншови организации и се съфинансират в размер до 50 % от ЕС. Професионалната 
организация трябва да участва с 20 % минимално участие, като остатъкът се поема от 
държавата членка, в която организацията е представила програмата си. Освен това 
Комисията осъществява специални инициативи в трети държави, като например 
изложения на международни панаири или провеждане на търговски мисии на високо 
равнище с участието на комисаря по въпросите на селското стопанство и развитието на 
селските райони. 

Годишният бюджет за политиката за информиране и насърчаване в селското 
стопанство е 50 милиона евро. 

Политиката за информиране и насърчаване показа положителни резултати при 
повишаване на осведомеността относно качествените продукти и относно имиджа на 
Европейския съюз както на вътрешния пазар, така и в трети държави. Чрез нея бе 
насърчено и потреблението на европейски селскостопански продукти. Независимо от 
това могат да се извлекат поуки от натрупания опит при прилагането на тази политика, 
както и от приноса на заинтересованите страни към Зелената книга и от външни оценки 
на схемата. В тях се разкриват трудности и пречки при прилагането — възприемане на 
генеричното насърчаване като неподходящо в трети държави, липса на стратегия с ясни 
приоритети, ограничена привлекателност на многонационалните програми, сложно 
управление на схемата, както и липса на общи показатели за измерване на 
ефективността на политиката за насърчаване. Тези проблеми трябва да бъдат решени. 

3. ЦЕЛИ 
Европейското селско стопанство е изправено пред много предизвикателства от най-
различен характер — икономически (нестабилност на цените, забавен растеж на 
производителността на факторите за производство, намаляващ дял на селското 
стопанство във веригата на храните), свързан с околната среда и климата (поддържане 
и насърчаване на устойчиво селско стопанство, намаляване на емисиите на парникови 
газове) и социален (участие в икономиката на селските райони и териториален баланс). 
При реформата на ОСП ще бъде възприет комплексен подход за решаване на всички 
тези предизвикателства. 

Като инструмент на ОСП, политиката за насърчаване на селскостопанските продукти 
трябва да се стреми да постигне и целите на „Общата селскостопанска политика през 
2020 г.“, и по-специално целта за увеличаване на конкурентоспособността на сектора 
на вътрешния пазар и в трети държави. Това следва да се постигне чрез: 
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– разработване и отваряне на нови пазари за европейските селскостопански 
продукти на вътрешния пазар и в трети държави; 

– повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на 
европейските селскостопански продукти; 

– подобряване на ефикасността и ефективността на политиката за 
насърчаване. 

4. СЦЕНАРИИ НА ПОЛИТИКАТА 
Като алтернатива на съществуващата политика бяха разработени три сценария на 
политика. Те произтичат от отличителните елементи, които се откроиха в резултат на 
публичния дебат и становищата, изразени от различните заинтересовани страни — 
целевия пазар или пазари, съществуването или несъществуването на европейска 
стратегия за насърчаване, както и правилата, свързани с видимото присъствие на 
частните марки и посочването на произхода на продуктите. 

За целите на оценката на въздействието и с цел да бъдат използвани в процеса на 
вземане на решения бяха формулирани следните сценарии: 

– Сценарият на „подобреното статукво“ представлява ограничено 
адаптиране на настоящата политика за насърчаване. В него се признава 
значението на политиката за насърчаване и се търсят решения на 
недостатъците, за да стане политиката по-опростена и по-достъпна, да 
могат да участват повече бенефициери (по-специално организациите на 
производители) и да бъдат подпомогнати с подходяща техническа 
подкрепа. 

– Сценарият на „целево насочване“ надхвърля рамките на сценария на 
„подобреното статукво“. При него ще се прилагат целеви дейности за 
насърчаване на вътрешния пазар и в трети държави. Стратегията ще се 
основава на следене отблизо на пазарните тенденции и преговорите по 
споразуменията за свободна търговия и ще дава възможност за целево 
насочване на програмите за насърчаване към конкретни пазари, 
население, продукти или сектори. Целта на този сценарий е да се увеличи 
и сътрудничеството между операторите от различни държави членки, 
като по този начин се улесни прякото управление на многонационалните 
програми от Комисията. При този сценарий списъкът на допустимите 
продукти и теми ще бъде по-разширен. И накрая, в този сценарий се 
предлага, при определени условия, да се разреши посочването на 
произхода на продуктите и на частни марки като част от онагледяването 
на генерични послания. 

– Сценарият „единствено трети държави“ е също толкова амбициозен, 
колкото и сценарият на „целево насочване“, но е ограничен само до 
пазарите на трети държави. Управлението при този сценарий ще бъде 
централизирано в Комисията и действията ще се осъществяват в 
съответствие със стратегия за подбор. В този сценарий ще бъдат 
включени промените, посочени в рамките на сценария на „подобреното 
статукво“. В допълнение, освен генеричното насърчаване, търговските 
дейности за индивидуалните частни марки също ще бъдат допустими в 
рамките на политиката за насърчаване и могат да включват разширен 
списък на допустими продукти и теми. 
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5. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА СЦЕНАРИИТЕ НА ПОЛИТИКА 

5.1. Сценарий „без политика“ 
Проучванията и докладите за оценка, включително доклад на Сметната палата от 
2009 г., показват, че европейската политика за насърчаване играе положителна, макар и 
трудна за измерване роля и в крайна сметка възнаграждава европейските земеделски 
производители за усилията им да произвеждат в съответствие с високите стандарти на 
ОСП. Изоставянето на тази политика ще намали перспективите за по-голяма стойност 
на европейските селскостопански продукти и вследствие на това ще доведе до загуба на 
добавена стойност за ЕС като пазарен дял и като имидж. Това би могло да доведе и до 
концентрация или интензификация на производството и до хомогенизиране на 
селскостопанските продукти. 

5.2. Сценарий на „подобреното статукво“ 
От икономическа гледна точка разширяването на достъпа до схемата за организациите 
на производители трябва да даде възможност на производителите да се възползват по-
добре от програмите за информиране и насърчаване. В резултат на това чрез този 
сценарий се насърчава ефикасното функциониране на селскостопанския сектор, 
стимулира се конкурентоспособността и се постигат едновременно икономии от 
мащаба и растеж. 

Нарастващият брой на инициативите ще повиши авторитета на Комисията на 
международните изложения, което ще бъде от полза главно за участващите в тях малки 
и средни предприятия (МСП). Техническата подкрепа трябва да подобри идейната 
концепция на програмите за насърчаване, включително многонационалните програми, 
което да направи вътрешния пазар по-динамичен. 

От социална гледна точка насърчаването на създаването на организации на 
производители следва да укрепи селскостопанския сектор и да подобри социалните 
условия в селските райони. 

5.3. Сценарий на „целево насочване“ 
От икономическа гледна точка европейската стратегия за насърчаване ще даде 
възможност за целево насочване на действията към конкретни продукти, теми и пазари, 
с което ще се увеличи максимално възвръщаемостта на инвестициите в политиката за 
информиране и насърчаване. Комуникационните дейности, придружаващи всяко 
действие за насърчаване, ще повишат видимото присъствие на Европейския съюз и 
трябва да стимулират търсенето на европейски селскостопански продукти поради 
високите стандарти и методи на производство на тези продукти. Видимото присъствие 
на частните марки — важно предимство, стимулиращо осъществяването на самата 
покупка — трябва да подобри конкурентоспособността на европейските 
селскостопански продукти и да е от полза за МСП, особено като се има предвид, че те 
ще се ползват от приоритетен достъп до схемата. Чрез разширяване на списъка на 
допустимите продукти ще бъде улеснено и повишаването на конкурентоспособността. 
Дейностите при този сценарий ще стимулират износа на селскостопански продукти от 
ЕС. Промените в управлението на многонационалните програми следва да допринесат 
за увеличаване на броя на тези програми и да доведат до значителни икономии от 
мащаба и до обмяна на опит. 

От социална гледна точка този сценарий ще допринесе за поддържането— или дори за 
увеличаването — на заетостта в сектора на хранително-вкусовата промишленост като 
отговор на очакваното нарастване на износа в резултат от стратегията. Освен това 
стратегията ще улесни насърчаването на продуктите, признати от европейските 
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системи за качество и свързани с райони на произход и европейски традиции, като по 
този начин допринася за рекламиране и съхраняване на европейското културно 
наследство. Популяризирането на произхода на продуктите следва да има положителен 
ефект не само за съответните региони или държави членки, но и за Европейския съюз 
като цяло, тъй като по този начин в кампаниите ще бъдат включени европейският 
имидж и традиции. И накрая, чрез стратегията биха могли да бъдат насърчавани теми, 
свързани с благоденствието на потребителите и здравословния хранителен режим. 

От екологична гледна точка чрез стратегията ще бъдат изтъкнати характеристиките на 
ОСП, свързани с устойчивото производство, и по този начин ще се повиши стойността 
на усилията, полагани от европейските производители, и ще се стимулира развитието 
на селско стопанство, съобразено с опазването на околната среда. 

5.4. Сценарий „единствено трети държави“ 
Като се има предвид потенциалът за нарастване на износа, при този сценарий се дава 
приоритет на повишената конкурентоспособност на селскостопанския сектор. 
Видимото присъствие на търговските марки и произхода на продуктите ще насърчава 
износа. За да се ограничи обаче рискът от неочаквани печалби за частните дружества и 
евентуалната замяна на частните инициативи и инвестиции, следва да се прилагат 
специални критерии за допустимост. От друга страна, липсата на действия за 
информиране и насърчаване, насочени към вътрешния пазар, ще засегне европейските 
потребители — цялата генерична информация относно селскостопанските продукти, 
методите на производство и здравословното хранене ще бъде оставена на инициативата 
на държавите членки или браншовите организации, за които това не е непременно 
първостепенен приоритет. 

От екологична гледна точка действията ще насърчават закупуването и потреблението в 
трети държави на европейски селскостопански продукти, чиито методи на 
производство отговарят на амбициозните изисквания на ОСП по отношение на 
околната среда. Това стимулира устойчивото селскостопанско производство. 
Европейските потребители обаче, към които тези действия вече няма да бъдат 
насочени, ще бъдат по-малко информирани за екологичните изисквания, които трябва 
да спазват европейските земеделски производители, и това от своя страна би могло да 
отслаби връзката между селското стопанство и околната среда. 

5.5. Административна тежест 
По-големият брой на потенциалните бенефициери при всички сценарии ще увеличи 
работното натоварване при подбора на програмите за информиране и насърчаване. 
Осъществяването на техническа подкрепа и разработването на инициативи ще увеличи 
и свързаните с прякото управление задачи на Комисията. Усъвършенстването на 
процедурата за подбор обаче ще доведе до икономии в сравнение с настоящата 
административна тежест. 

Освен това при сценариите на „целево насочване“ и „единствено трети държави“ по-
голямата привлекателност на схемата и използването на резултатите от политиката за 
насърчаване би могло да увеличи работното натоварване както на националните 
органи, така и на службите на Комисията. За Комисията би могло да има и голямо 
нарастване на броя на централно управляваните действия, особено при 
многонационалните програми. В рамките на текущо проучване се проверява дали някои 
от тези задачи биха могли да бъдат делегирани на изпълнителна агенция. 

И накрая, подобреното управление на многонационалните програми, прогнозирано в 
сценариите на „целево насочване“ и „единствено трети държави“, ще доведе до 
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значително намаляване на административната тежест за браншовите организации в 
сравнение със сегашното положение. 

5.6. Международно измерение 
Европейската политика за насърчаване популяризира имиджа и качеството на 
европейските селскостопански продукти в рамките на ЕС и в трети държави. Тя е в 
съответствие със Споразумението за селското стопанство на СТО и е съвместима с 
правилата на СТО. Нито една от предложените в различните сценарии разпоредби не 
засяга класификацията на мерките за насърчаване в нотификации до СТО във връзка с 
европейските разходи за селско стопанство. 

5.7. Оценка на потенциала за опростяване 
Различните сценарии предвиждат по-голямо опростяване на управлението на 
политиката; в това отношение най-много се постига при сценария „единствено трети 
държави“. Той включва едностепенен подбор, който ще се извършва само веднъж 
годишно (както и при останалите сценарии), и опростено управление на 
многонационалните програми, защото организациите ще работят пряко с Комисията 
(както и при сценария на „целево насочване“). Тъй като този сценарий ще бъде насочен 
само към трети държави, при него ще се избегнат потенциалните трудности при 
тълкуването и прилагането на схемата, които биха могли да възникнат, ако 
съществуват различни правила за вътрешния пазар и за трети държави. 

6. СРАВНЕНИЕ НА СЦЕНАРИИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

И трите сценария са насочени към постигането на по-конкурентоспособен сектор на 
селското стопанство в Европа. За тази цел ще бъде от съществено значение да се 
повиши осведомеността за качеството на европейските селскостопански продукти. 
Очакваните икономически, социални и екологични въздействия при трите сценария са 
обобщени в таблицата по-долу. 

  Сценарий на 
„подобреното 
статукво“ 

Сценарий 
на „целево 
насочване“ 

Сценарий 
„единствено 
трети 

държави“ 

Конкурентоспособност 
на селскостопанския 
сектор 

+ +++ ++ 

МСП + ++ +++ 

Европейски 
потребители 

0 ++ -- 

Региони + +++ ++ 

Икономически 

Функциониране на 
вътрешния пазар 

0 ++ + 

Заетост + ++ ++ 

Култура, наследство + +++ ++ 

Социални 

Благоденствие на 
европейските 
потребители 

0 + - 

Екологични Устойчиво 0 ++ + 
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производство 

Опростяване + ++ +++ 

 

Подобреното управление в рамките на сценария на „подобреното статукво“ трябва да 
доведе като цяло до малко, но забележимо положително въздействие във всички 
области. При запазване на настоящата тенденция всяка отделна програма ще продължи 
да осигурява ценни крайни резултати. Липсата на глобален подход обаче ще накърни 
съгласуваността на цялата политика и ще се появи риск да бъдат пренебрегнати 
възможности, които са налице в конкретни сектори или пазари, особено в трети 
държави. Новата техническа подкрепа може да даде тласък на отношенията между 
бенефициерите и да им помогне да намерят партньори за изпълнението на 
многонационални програми. Въпреки това този сценарий не решава въпросите, 
свързани с управлението, които се поставят от многонационалните програми и които 
ще продължат да съществуват при споделеното управление, осъществявано от 
Комисията и държавите членки. 

В другия край на спектъра сценарият „единствено трети държави“ следва по-
настъпателен и търговски подход, като ограничава мерките за насърчаване до пазарите 
на трети държави и използва по-амбициозно частните марки и произхода. Този 
сценарий би довел до значителни икономически въздействия, особено за МСП, на 
които се разрешава да посочват собствените си марки при действията за насърчаване. 
Той обаче не отговаря на нуждата на европейските потребители от информация. Тази 
липса на действия за насърчаване на вътрешния пазар в крайна сметка ще окаже 
влияние върху поведението на европейските потребители при осъществяването на 
покупки. 

При сценария на „целево насочване“ се отчитат нуждите както на вътрешния, така и на 
външния пазар. Една глобална стратегия за селскостопанско насърчаване би била 
ефикасна и ще бъде насочена едновременно към икономическите възможности в трети 
държави и към нуждите от информация на вътрешния пазар. Генеричното насърчаване 
по същество няма да донесе икономическа изгода за предприятията в селското 
стопанство. Все пак това би трябвало частично да се компенсира от рекламните 
материали за потребители, които този сценарий предлага и които биха осигурили 
видимо присъствие за частните марки и произхода на продуктите. 

При сценариите на „целево насочване“ и „единствено трети държави“ биха били 
създадени по-голям брой многонационални програми, с висока добавена стойност за 
Европа. Анализът обаче показва, че по-голямата административна тежест — до 
известна степен — е неизбежна. 

От бюджетна гледна точка финансовите ресурси за новата политика ще бъдат 
определени в рамките на новата многогодишна финансова рамка за периода 2014-
2020 г. Без да се засяга наличието на такива ресурси, най-много средства от бюджета на 
ЕС ще се изискват за сценария на „целево насочване“. Това произтича от желанието да 
се запазят амбициозните цели при разработването на дейности на пазарите на трети 
държави и от значително увеличение на многонационалните програми. 

Бюджетът за сценария „единствено трети държави“ ще бъде половината от бюджета 
на сценария на „целево насочване“, при положение че разходите във втория посочен 
бюджет се разпределят поравно между вътрешния пазар и пазарите на трети държави. 
Макар че сценарият „единствено трети държави“ изисква по-малко разходи, двата 
сценария са равностойни по разходна ефективност. Ясно е, че сценарият „единствено 
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трети държави“ не може да отговори адекватно на очакванията на европейските 
потребители; от друга страна, при сценария на „целево насочване“ ще се повиши 
осведомеността относно качеството на европейските селскостопански продукти на 
вътрешния пазар, като по този начин ще се увеличи търсенето и ще се стимулира 
устойчивото производство. 

При сценария на „целево насочване“ би било постигнато максимално увеличаване на 
добавената стойност на ЕС чрез по-добро популяризиране на качеството на 
европейските селскостопански продукти и повишаване на осведомеността на 
потребителите в целия ЕС, чрез решаването на важни трансгранични въпроси, свързани 
с управлението на многонационалните програми, и чрез засилване на обмена на добри 
практики между държавите членки. 

В таблицата по-долу е дадена оценка на потенциала на всеки от трите сценария да 
отговори на конкретните цели на реформата: 

 Сценарий на 
„подобреното 
статукво“ 

Сценарий на 
„целево 

насочване“ 

Сценарий 
„единствено 
трети 

държави“ 

Осведоменост за качеството на 
европейските селскостопански 
продукти  

++ +++ + 

Разработване и отваряне на нови 
пазари на вътрешния пазар и в 
трети държави 

+ +++ ++ 

Ефективност и ефикасност + ++ ++ 

Добавена стойност на ЕС + +++ ++ 

 

Сценарият на „подобреното статукво“ изглежда недостатъчно насочен към действия с 
висока добавена стойност за Европейския съюз, а сценарият „единствено трети 
държави“ изглежда прекалено рисков, като се има предвид ниската степен на 
познаване на селскостопанските продукти в Европа. Сценарият на „целево насочване“ 
осигурява подходящия баланс за постепенно превръщане на политиката за 
селскостопанско насърчаване в политика с по-голяма насоченост към нуждите на 
селскостопанския сектор и пазари, като същевременно подобрява степента на 
осведоменост на потребителите, изправени пред по-голяма гама от селскостопански 
продукти. 

Сценарият на „целево насочване“ ще даде възможност на селскостопанския сектор да 
отговори по-добре на натиска върху неговата конкурентоспособност; чрез 
целенасочени мерки в трети държави ще се решават въпросите, свързани с 
ожесточената конкуренция от страна на други държави. Въпросите, свързани с 
непознаването на качеството на продуктите на ЕС, ще се решават чрез всеобхватна 
стратегия за подобряване на дейностите за информиране на вътрешния пазар, 
включително следене отблизо на пазарните тенденции. На последно място по ред, но не 
и по значение, този сценарий ще решава — на вътрешния и на външния пазар — 
въпросите, свързани с увеличения натиск върху разходите в селскостопанската 
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икономика на ЕС, и ще спомага за съхраняване на разнообразието на селскостопанската 
продукция, околната среда и селските райони в ЕС6. 

7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
Днес оценката на въздействията на всяка отделна програма за информиране и 
насърчаване се извършва систематично с помощта на показатели и цели, утвърждавани 
от предлагащата организация и оценявани от Комисията при одобряване на програмата. 
При липсата на цялостна стратегия обаче резултатите от тези оценки трудно се 
обобщават в по-широките мащаби на политиката за насърчаване. 

В бъдеще ще бъде важно да се засили мониторингът и оценката на европейската 
политика за насърчаване на селскостопанските продукти. Бъдещата система за 
мониторинг и оценка трябва също така да отразява по-добре засиления стратегически 
подход. Следователно трябва да се прилагат общи показатели, основани на целите и 
приоритетите, за да се улесни използването на оценките в процеса на подбор на 
програмите. 

Системата за мониторинг и оценка на политиката за насърчаване на селскостопанските 
продукти трябва да е свързана с общата рамка за мониторинг и оценка на ОСП, 
съгласно предложението за реформа относно финансирането, управлението и 
мониторинга на ОСП7. За тази цел се предлага следният набор от показатели: 

— показатели за въздействието, свързани с общата цел: 

• търговски баланс в търговията със селскостопански продукти, 

• земеделски факторен доход; 

— показатели за резултатите, свързани с конкретните цели: 

• износ на селскостопански продукти от ЕС, 

• стойност на продукцията в рамките на схемите за качество на ЕС, 

• степен на осведоменост за качеството на европейските селскостопански 
продукти; 

— показатели за изпълнението, свързани с различните мерки на политиката за 
насърчаване: 

• брой на програмите на вътрешния пазар и на пазарите на трети държави, 

• брой на новите бенефициери, 

• брой на многонационалните програми. 

                                                 
6 Вж. проучването „Scenar 2020“, което показва отрицателните въздействия на сценария без ОСП, 

http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2006/scenar2020/final_report/scenar2020final.pdf. 
7 Вж. член 110 от COM(2011) 628 окончателен/2. 
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