Дебат за Новата ОСП
Зелената архитектура при Финландското
председателство

Министерство на земеделието, храните и горите, „ОСП 2021-2027“

Принципни позиции в дебата за зелената архитектура
 Две тематични обсъждания на Съвета – Юли/Ноември 2019 г.
Основни принципи на дебата:

- широка подкрепа по отношение на завишената амбиция на ОСП към климат и околна среда;
- единодушие по отношение на необходимостта от осигуряване на адекватни финансови средства,
които да гарантират изпълнението на новата амбициозна реформа;

- свеждане до минимум на административната тежест, особено по отношение на контрола за
спазване на екологичните стандарти;
- осигуряване на достатъчно гъвкавост при адаптиране на „зелената архитектура“ към регионалните и
местните нужди и специфики на държавите;

- новата зелена архитектура да бъде привлекателна, да гарантира спазването на единни стандарти,
да не води до загуби за земеделските производители, а до стимули;
- относителен баланс (система за условност, ДЗЕС 9 – връзка с допустима площ) - приложение III към
Регламента за Стратегическите планове;

Актуална структура на зелената архитектура
Принцип: Глобален проблем, местни нужди, местни отговори, глобално въздействие, да
легитимира разходите
- 3 специфични цели, нов модел на прилагане на ОСП, нова зелена сделка

Кръстосано съответствие

Екологизиране

Принос към климат и околна
среда на ОП
Бюджетен принос на ОСП
към целите за
климат и околна среда – в %

Стълб II - агроекология,
горско стопанство,
инвестиции
Стълб I - Нова зелена
схема
Базова линия
Завишена условност (10 ДЗЕС+ 16 ЗИУ)

Задължителност (обхват)

Завишена условност
Извод:
- постига се балансиран компромис по предложения Анекс III към предложението за
СП: 10 ДЗЕС стандарта/4 области на въздействие и 16 Законоустановени изисквания
Елементи от дебата:
-

ДЗЕС 1 – референтна година за определяне на съотношението на постоянно затревените
площи спрямо земеделската площ, към момента 2015 г.;

-

ДЗЕС 2 - подходяща защита на влажните зони и торфищата (преходен период до 2024 г.,
определения);

-

ДЗЕС 5 - използване на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за
хранителните вещества, премахнат от условността;

-

ДЗЕС 7 – недопускане на гола почва/минимално почвено покритие;

-

ДЗЕС 8 – сейтбооборот/други практики (диверсификация);

-

ДЗЕС 9 – прехода от съществуващите зелени практики е осигурен, редакцията

по този стандарт ще продължи ( връзка с определението за допустим хектар);
-

ЗИУ – 7 до 11 да отпаднат, продължават обсъжданията;

-

Обхват на завишената условност – разделение между ДЧ

Нова зелена схема

 Извод: не се постига единогласие по отношение на задължителния характер на този
вид интервенция, както за земеделския производител, така и за държавата-членка
Елементи на дебата и напредък:
- Несигурност в планирането/свръх усвояемост или липса на интерес;

-

Добавена възможност за животинска единица;

-

Следва да постига една или повече от специфичните цели;

-

Добавена възможност за колективно участие в схемата;

-

Да надгражда базовите изисквания и законоустановените изисквания, да въвежда
различни от поетите ангажименти за климат и околна среда във Втори стълб, да отчита
националната необходимост.

Бюджетен принос на ОСП към целите за
климат и околна среда – в %
 Финландското председателство представи идея за замяна на предложените от ЕК 30%
минимален праг от разходите, свързани с околната среда и климата от ЕЗФРСР, с един
процент или фиксирана сума по целия бюджет на стратегическия план на ОСП (без да
бъде променян процента за ОП)

 Елементи на дебата и напредък:
ЕК – разходването на бюджет не гарантира изпълнението на цели

Идеята да бъде обсъдена
на техническо ниво

Заслужава Внимание

Очаквано
споразумението по МФР
?

Кои интервенции ще
бъдат калкулирани,
държавите не са
единодушни, какъв да
бъде процента, списък
интервенции

Принос към климат и околна среда на ОП
 Държавите следва да гарантират минимален процент на разходи от оперативните
програми на Организациите на производители на плодове и зеленчуци да бъдат
насочени към климат и околна среда.
 Елементи на дебата:
- ниска степен на организираност в държавите
- нисък процент на съ-финансиране на разходите
- високи изисквания
- към момента се постига консенсус за 15 % от разходите на ОП – насочени към
климат и околна среда
- елемент свързан с МФР

Стълб II - агроекология
 Държавите-членки следва задължително да включат в Стратегическите си планове
агро-екологични ангажименти. Конкретните условия се разписват в СП на държавата.
Принципни подходи за приложение (от текущата редакция на Регламента за СП):

Надграждат
ДЗЕС и ЗИУ

Незадължително
за ЗП

Допринася за
една или повече
от целите на
регламента

Различно от
ангажимента по
новата Зелена
схема

5-7 годишен срок
за изпълнение,
но съществуват
изключения

Благодаря за вниманието!

